
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De kleine muis tuurt uren en uren door zijn telescoop. Hij 

krijgt maar geen genoegen van de maan en schrijft alles op 

wat hij ontdekt. Hij probeert de andere muizen ook 

enthousiast te krijgen, maar die geloven dat de maan een 

kaas is. 

Op een dag ontvangt de kleine muis een geheimzinnige 

brief met een toegangskaartje tot het Smithsonian. De 

kleine muis besluit op reis te gaan naar Washington. Zal hij 

in het Smithsonian antwoorden vinden? 

De oude muis had al van de kleine muis gehoord en geeft 

hem wijze raad mee: kijk naar wat de mensen zichzelf 

hebben geleerd. De kleine muis ging aan de studie en 

ontdekte alles wat hij nodig had om een reis naar de maan 

te kunnen maken. Zal het de kleine muis lukken om de 

eerste muis op de maan te worden? 

 
 Laat de eerste illustratie zien. Je ziet de kleine muis door de telescoop kijken. Waar kijkt hij 

naar? 

Leesvraag: Illustraties zonder tekst in jouw boek? Laat ons raden. 

 Lees 'De muizen van de stad...' t/m '...net naar op weg.' voor. De muizen hebben een 

ontmoetingsplek waar de mensen ze niet ontdekken. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook een ontmoetingsplek? Vertel erover. 

 De kleine muis vertelt de andere muizen over de maan. Lees 'Trots liet de...' t/m '...had gezien. 

Tevergeefs.' voor. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de maan en kaas? 

Leesvraag: Geef ons 2 voorwerpen uit jouw boek waarbij wij de  

overeenkomsten en verschillen mogen bedenken. 

 Dit boek gaat over muizen en daar hoort kaas bij, maar wist je  

dat kaas in veel meer boeken een rol speelt? Bijvoorbeeld in  

Hex en Co waar kaas als wapen gebruikt wordt. 

Leesvraag: Kaas komt in veel boeken voor. Speelt kaas  

ook een rol in jouw boek? 

 

https://www.kinderboekenjuf.nl/ideeen-mini-leesles/hex-co-sos-fabelwezens/

