MINI LEESLES
LESKAART
In het boek staan 12 verhalen, waarin Arie en Roef de
hoofdrol spelen. De familie van Roef speelt ook steeds een
belangrijke rol.
De meeste verhalen van de woonbootbende spelen zich af op
en bij de woonboot van Roef en zijn familie. Daarnaast zijn er
ook verhalen die zich afspelen op school en in het zwembad.
In één van de verhalen ontdekt Roef een geheim van zijn
vriend Mo. Als Mo toch in de problemen lijkt te komen,
probeert hij hem te helpen. Zal het hem lukken?













Wies, de zus van Arie, wil graag mee. Arie wil dat helemaal niet, maar omdat hun moeder het wil
gebeurt het toch. Lees op bladzijde 6 ‘Arie zegt dat…‘ t/m bladzijde 8 ‘…in de waterfiets.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook een broer of zus die alles voor elkaar krijgt?
Roef, Arie en Wies zijn samen een groepje. Ze bedenken voor hun groepje de naam woonbootbende.
Lees op bladzijde 12 ‘Ik zie hoe…‘ t/m bladzijde 14 ‘…ik mooi bendeleider!‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook een groepje? Heeft dat groepje ook een naam?
Bij Roef thuis hebben ze gekke namen voor hun huisdieren en Arie bedenkt er ook een paar voor Roef
en zijn vader. Lees op bladzijde 16 ‘Arie wijst naar…‘ t/m bladzijde 17 ‘…meerkoet op af.‘ voor.
Leesvraag: Worden er in jouw boek gekke namen gebruikt?
Mama is jarig en ze krijgt een barbecue. Daar zit ze eigenlijk helemaal niet op de wachten. Ook niet op
iedereen die daarna komt eten. Lees op bladzijde 61 ‘Mijn vader begint…‘ t/m bladzijde 64 ‘…te laat
voor.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die een cadeautje krijgt waar hij niet echt blij mee is?
Roef wil graag “terug naar de basis” zien op tv. Het mag niet van zijn
moeder omdat het te laat is, maar op een slimme manier lukt het hem
toch. Lees op bladzijde 118 ‘Wat eten we…‘ t/m bladzijde 120
‘…lekker lang opblijven.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die met een slimme
aanpak toch zijn zin krijgt?
Oom Cor en Tante Riet winnen vaak prijsvragen. Nu hebben ze
een nieuwe auto gewonnen. Dat lijkt papa ook wel wat. Lees op
bladzijde 125 ‘Plotseling hoor is…‘ t/m bladzijde 128 ‘…hem niet
meer.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die iets wint?

