MINI LEESLES
LESKAART
Meester Bakkebaard gaat met zijn klas tijdens de
kerstviering het toneelstuk verzorgen. Hier zijn ze hard voor
aan het oefenen. Als de voorstelling bijna gaat beginnen is
Berber er nog niet en zij speelt Maria. Zullen ze het
toneelstuk wel kunnen spelen?
De rest van de winter beleven de meester en de kinderen
nog meer spannende verhalen op het ijs en in de sneeuw.
Ook mogen de kinderen de meester helpen om juf Lidewij
te vragen of zij met de meester wil trouwen. Gelukkig zegt
ze ja! Daarna moeten er voor de bruiloft natuurlijk dingen
geregeld worden, zijn er kinderen kwijt en is er een geheim
voor de meester. Zal meester bakkebaard doorhebben wat
er aan de hand is?












Meester gelooft niet dat Morten de kerstbal in de kerstboom kan hangen met zijn ogen dicht. Lees
bladzijde 8 ‘Het was december…‘ t/m bladzijde 9 ‘…niks kan zien.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die niet wordt geloofd?
Maria en de moeder van Berber hebben allebei een baby in hun buik. Lees bladzijde 13 ‘We zijn dit…‘
t/m bladzijde 14 ‘…een makkelijke taak.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand met een baby in haar buik?
Liselot heeft een toverstafje mee en wil van alles toveren; plek in de herberg, andere cadeaus en de
kamelen veranderen in eenhoorns. Helaas mag het allemaal niet. Lees bladzijde 14 ‘De volgende dag…‘
t/m bladzijde 15 ‘…van de dieren.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die kan toveren?
De meester zegt dat hij alles wel kan maken. Lees bladzijde 30 ‘Meester Bakkebaard begon…‘ t/m
bladzijde 33 ‘…nu al trots.‘ voor. Eigenlijk vindt de meester het erg moeilijk en
lukt het niet.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zegt dat hij iets kan, wat hij
eigenlijk niet kan?
De meester is 9 kinderen kwijt en kan ze nergens vinden. Lees bladzijde
48 ‘In alle hoeken…‘ t/m bladzijde 50 ‘…maar weer zitten.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iets of iemand kwijt?
De kinderen hebben een geheim voor de meester omdat hij bijna
gaat trouwen. De meester heeft ook een geheim voor hen. Lees bladzijde
52 ‘De kinderen in…‘ t/m bladzijde 54 ‘…geen geheim meer.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand met een geheim?

