
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In Bizarria gebeuren de meest vreemde dingen, niets gaat er normaal. 

Kipper, Tobias en Cimfonie zijn nog maar net bijgekomen van het 

avontuur uit het eerste boek, als het tweede avontuur zich alweer 

aandient.  

Ze zijn worden achtervolgt door een dinosaurus en zijn erbij wanneer 

verschillende mensen hun grootste angsten werkelijkheid zien worden. 

Ze willen weten waar deze angstaanjagende figuren vandaan komen en 

gaan op onderzoek uit. Ze ontdekken het Huis der Spoken met een 

geheim laboratorium. Zouden dit huis en laboratorium er iets mee te 

maken kunnen hebben? 

 De keuken van het Bizarriaanse Toevluchtsoord voor Mensen op de  Vlucht voor Heksen en 

andere Gevaarlijke Vliegende Figuren is ontzettend smerig. Zo smerig dat er zelfs schimmel 

op de schimmel zit. Lees bladzijde 19 ‘Kipper verstarde. Zijn…‘ t/m bladzijde 22 ‘…mijn eigen 

keuken.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iets wat heel smerig is? 

 Mevrouw Tulbond is bang voor badkuipen en al helemaal als er speelgoedeendjes in zitten. 

Lees bladzijde 63 ‘Op dat moment…‘ t/m bladzijde 66 ‘…oren of hersens.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die ergens bang voor is? 

 In Bizarria is het gebruik van mobiele telefoons heel gevaarlijk. Hierdoor kun je zelfs een 

computervirus oplopen. Door zo’n virus dacht meneer Hummeling dat hij een kip was. Lees 

bladzijde 67 ‘Nu we hier…‘ t/m bladzijde 69 ‘…lijk ik belangrijker.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zich zo bijzonder gedraagt dat hij wel een 

computervirus zou kunnen hebben? 

 Hoofdstuk 14 is eigenlijk hoofdstuk 13 in vermomming. Lees bladzijde  

142 ‘Let op: ik…‘ t/m bladzijde 143 ‘…van iedere schrijver.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die ook een vermomming gebruikt? 

 Kipper, Cimfonie en Tobias zien de uitnodiging voor het  

Hier-Is-Helemaal-Niks-Engs-Feest en vertrouwen het niet. Ze  

denken dat het een truc is van de wetenschapper met de hoge  

hoed. Lees bladzijde 155 ‘De volgende dag…‘ t/m bladzijde  

159 ‘…Gijsbert Griezels ontvoerd.‘ voor.  

Leesvraag: Zijn er in jouw boek ook mensen die een situatie 

niet vertrouwen? 

 


