
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Willem, Bob, Pamela en Brenda kijken uit naar de kerstdagen. Ja, je 

leest het goed, ook Pamela en Brenda kijken uit maar kerstmis! 

'Die kerstbetovering liet hen niet meer los en in de zomer besloten Bob 

en Pamela 

dat de familie Kwel bij de familie Tuffer in huis zou gaan wonen!' 

Thuis zijn de voorbereidingen voor kerstmis in volle gang. Brenda gaat 

de kerst bij haar vader doorbrengen, daarom wil Bob haar op haar 

laatste dag thuis DE kerstbeleving van de Tuffers meegeven. Plots lijkt 

het alsof de tijd stil staat en dat kan maar één ding betekenen weet 

Willem: de Kerstman komt op bezoek! 

De Kerstman neemt Bob, Pamela, Brenda en Willem mee naar de 

Noordpool voor een rondleiding. Bob zijn dag kan niet meer stuk. Op 

de Noordpool vallen ze van de ene in de andere verwondering. Zeker 

als er ook nog eens een elf in de diepvries verdwijnt. Daar ontmoeten 

ze Sub-Zero, die toch wel heel geheimzinnig doet over... de Winterheks. 

Waarom mogen ze hier niets over weten van de Kerstman? Hoe moet 

Willem Brenda tegenhouden als zij besluit op zoek te gaan naar Verbo 

Den? Zal het Willem lukken om kerstmis te redden? 

 
 Op bladzijde 6 en 7 worden de personages aan je voorgesteld. Laat deze pagina zien en lees de teksten voor. 

Leesvraag: Stel de personages voor die in jouw boek een rol hebben. Maak er eventueel zo'n mooie pagina van. 

 Weet iemand wat een proloog is? Een proloog is een soort inleiding van het boek. Het geeft je vaak wat extra 

informatie van iets wat al geweest is of wat nog komen moet. In dit proloog dat begint op bladzijde 13 lees je 

over een wereld zonder kerstmis! Wat een ramp. Leesvraag: Is jouw boek zonder Kerstmis? Voeg aan jouw 

verhaal Kerstmis toe! 

 Lees bladzijde 45 'Buiten klonk een...' t/m bladzijde 46 '...De kerstmisaurus!' voor. De Kerstmisaurus is het wezen 

waarover dit boek gaat. 

Leesvraag: Komt de titel van jouw boek in jouw boek terug? Hoe? 

 Wat zal Willem wensen? Lees bladzijde 75 'Een woud vol wensen...' t/m  

bladzijde 84 '...stamelde hij.' voor. 

Leesvraag: Welke wens past bij een personage in jouw boek? 

 Op bladzijde 88 lees je over allerlei Elfenwinkels. 

Leesvraag: Bedenk een (elfen)winkel die bij jouw boek past. 

 Willem, de hoofdpersoon van dit boek, zit in een rolstoel. Hij heeft geen slee  

nodig, luister maar. Lees bladzijde 96 ''Oké, wie gaat als...' t/m  

bladzijde 101 '...de looping schieten.' voor. 

Leesvraag: Heeft jouw hoofdpersoon ook iets anders dan anderen?  

Iets bijzonders? Iets wat hem uniek maakt? 

 


