
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Er zijn eens 5 broers. Deze broers zijn erg hecht, al hebben ze niet per se 

dezelfde moeder of vader. Er zijn er 2 uit het ene gezin, 2 uit het andere 

gezin en 1 uit dit samengestelde gezin. Toch zijn ze hartstikke hecht. Dat 

vieren ze eindelijk weer eens met een echte, heuse broerdag. 

'Toen we bijna bij de auto waren, hield ik mijn pas in en ging ik naast mijn 

moeder lopen.  

'Best fijn,' zei ik, 'weer eens een broerdag.  

Mijn moeder hield even haar hoofd schuin, glimlachte.  

'Ja hè.' Ze sloeg een arm om me heen.' 

Op de terugweg beseft Noa zich dat deze broerdag in combinatie met die 

paarse envelop die ze eerder gevonden hadden geen goed nieuws is. Of 

beter gezegd: slecht nieuws! Een heus broeralarm. Die paarse envelop 

komt namelijk van een advocatenbureau. De vorige keer betekende dat 

bijna dat de broers uit elkaar moesten. Wat zou het nu betekenen? 

De broers besluiten dat ze dat niet af willen wachten en nemen zelf het 

heft in handen. Ze besluiten een dag en nacht in het bos door te brengen 

om aan de andere kant op bezoek te gaan bij een advocaat. Hoe houden 

de broers het zo lang vol in het bos? Komen ze uiteindelijk uit bij de 

advocaat? Waarom doet Robbe soms zo geheimzinnig? 

 

 Laat de stamboom zien die voorin het boek staat. Wat staat erin? 

Leesvraag: Wie horen er bij het gezin in jouw boek? 

 De natuur speelt een grote rol in dit boek. Deze 2 broers zijn dol op de natuur. Lees bladzijde 9 'Ik 

werd als eerste...' t/m bladzijde 12 '...begonnen te rennen.' voor. 

Leesvraag: Welke onderdelen van de natuur spelen in jouw boek een rol? 

 De broers zijn goed in samenwerken. Met wie kan jij goed samenwerken?  

Lees bladzijde 57 'Twee broden en blikjes worst...' t/m bladzijde 62  

'...En wel nu!' voor.  

Leesvraag: Hoe werken de personages in jouw boek samen?  

Gaat dit goed of kan dit beter? 

 Valsspelen. Lees bladzijde 90 'Ik haalde mijn...' t/m bladzijde 91  

'...terwijl hij vooruitrende.' voor. 

Leesvraag: Gaat alles eerlijk in jouw boek of 'speelt' er ook  

wel eens iemand vals? 

 


