MINI LEESLES
LESKAART
Joppe is ontvoerd naar een plek die ze Borealis noemen.
Waarom? Dat wordt pas na tien dagen duidelijk als de Trias het
kamp een bezoek brengt.
''Gefeliciteerd, kinderen, met jullie plek in deze Ark.
Wanneer de zondvloed komt, zullen jullie overleven.
En na de zondvloed zullen jullie de aarde en de mensheid opnieuw
opbouwen.
De toekomst is van jullie.'
Joppe is het er niet mee eens en samen met enkele huisgenoten
besluit hij te ontsnappen. Ze nemen een paar dagen om de
nodige voorbereidingen te treffen en wagen zich dan aan een
zware tocht door het wilde natuurgebied van Alaska. Onderweg
komen ze verschillende beproevingen tegen, maar ze zijn
vastberaden door te gaan. Zal het ze lukken kamp Borealis te
ontsnappen? Waarom zaten ze eigenlijk in Borealis? Wat hebben
die rare bultjes bij hun schouderbladen met Borealis te maken?









Wil je het verhaal introduceren? Lees dan hoofdstuk 1 voor. Hierdoor zullen de kinderen
meteen nieuwsgierig zijn waarom Joppe al 10 dagen in een kamp zit.
Heel spannend stuk om voor te lezen. Lees bladzijde 61 'De ochtend van...' t/m bladzijde 66
'...heel lang slapen.' voor.
Leesvraag: Welk stuk uit jouw boek is spannend? Lees een stukje voor!
Wat weet jij van de klimaatproblemen? Lees bladzijde 108 'Op de laatste...' t/m bladzijde 110
'...zijn neus dicht.' voor.
Leesvraag: Merk jij iets van de klimaatproblemen in jouw boek? Waardoor?
Op een dag is Borealis ineens verlaten. De stroom is uit, er ligt een enorm
pak sneeuw en er is geen leiding te bekennen. De kinderen delen
zichzelf op om op zoek te gaan naar eten. Lees bladzijde 136
'Tegen de avond...' t/m bladzijde 145 '...Zack het allermeest.' voor.
Leesvraag: Gaat er iemand dood in jouw boek? Vertel hierover.
Bekijk de verdere leestips met gesprekstips van Nederland
Leest Junior hier.

