
 MINI LEESLES 

LESKAART 
André het astronautje en Astromuis krijgen een uitnodiging om een 

keer te komen kaasfonduen op Mars. Zij gaan meteen naar opa om te 

vragen of ze zijn raket mogen lenen. Opa vertelt dat het een lange 

reis wordt, daarom vragen Astromuis en André of Valentina en haar 

hond Laika mee willen naar Mars. Valentina en Laika zijn al op het 

ruimtestation en willen graag mee. 

André en Astromuis zoeken al hun spullen bij elkaar en vertrekken 

met de raket naar ruimtestation, waar ze Laika en Valentina 

ontmoeten. Nu gaat de spannende reis beginnen. Welke avonturen 

zullen ze gaan beleven onderweg? Zouden ze de planeet Mars 

bereiken? En hoe ziet Mars eruit? 

 
Voor het voorlezen: 

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorgt dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met voorlezen. Je 

kan dit doen door vragen te stellen over de kaft. 

* Wie staan er op de kaft? 

* Wat hebben ze aan? 

* Wat zouden ze gaan doen? 

* De titel is André het astronautje gaat naar Mars, waar gaan ze naar toe? 

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot 

zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. 

* André en Valentina hebben een ruimtepak aan. Een astronaut draagt een ruimtepak. 

* Ze zijn met de raket naar Mars gevlogen. Mars is de rode planeet. De aarde is ook een planeet. 

* De Marsvriendjes staan om hun heen. 

* De plaat loopt aan de achterkant door. Daar zie Astromuis en Laika de hond in hun ruimtepak. 

Tijdens het lezen: 

* 'O, mag ik dan een wens doen?' Wat denk je dat Astomuis wenst? 

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor  

kleuter het verhaal zo min mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel  

mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. 

Na het lezen: 

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

* Wat moet André doen om naar Mars te reizen? 

* Waarom geven de personages elkaar een radio-antenne en een telescoop  

cadeau? 

* Waar moet je aan denken als je op reis gaat? 

* Wat is het verschil tussen een vliegtuig en een raket? 

* Zou jij net als André op reis willen naar de ruimte? 

* Wie mis jij als je op reis bent? 


