
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De broers Noah en Finn wonen samen met hun ouders in een 

chateau. Ze zijn dol op geintjes uithalen en maken van de 

rondleidingen die hun tante Lara geeft dan ook regelmatig een 

heus spektakel. 

Als hun speeldomein uitgebreid wordt naar de kelders kunnen 

ze niet wachten om daar lekker mee aan de slag te gaan. Samen 

met hun vriendin Tess bedenken ze geweldige plannen om de 

bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Als ze een nieuwe 

ruimte ontdekken dan vinden ze een kist. 

'Ineens ziet Noah nog iets vanuit zijn ooghoeken. In de kist zit toch 

nog iets anders dan maskers. 

Hij draait ertussen en haalt een versleten kaart tevoorschijn. Die is 

net zo groot als de eettafel.' 

Tante Lara besluit dat het tijd is om deze jonge avonturiers mee 

te nemen op hun eerste avontuur. Op naar Kivamba, het eiland 

van de heilige olifant! 

Zal het het viertal lukken om Kivamba te onthullen en de 

verborgen tempel te vinden? Welke gevaren komen ze op hun 

pad tegen en zullen ze wel heelhuids thuis komen? 

 

 Bekijk samen de cover. Wat is er allemaal te zien? Wat vind je van deze cover?  

Leesvraag: Bekijk samen jouw cover. Wat is daarop allemaal te zien en wat vinden jullie daarvan? 

 Noah en Finn hebben samen met hun vriendin Tess en tante Lara een geheime kaart gevonden. Lees 

bladzijde 42 'Lara loopt naar...' t/m bladzijde 46 '...tekeer in zijn hoofd.' voor. Schrijver Michael Reefs 

heeft de naam Kivamba verzonnen voor dit geheime eiland. Ik vroeg hem hoe hij op deze naam is 

gekomen: 

'Ik kijk altijd naar de klanken. In dit geval merkte ik dat vamba (of ba) echt Afrikaans was. Toen heb ik 

gewoon wat lettergrepen gezocht die daarbij passen en hardop uitgesproken. Bij Kivamba had ik meteen 

een goed gevoel! Het bestond ook nog niet (gelukkig). Bij mijn boekenclubs  

moeten kinderen ook een naam voor een fantasierijk bedenken en daarvoor  

laat ik ze ook lettergrepen door elkaar husselen, daar komen soms echt  

leuke namen uit!' 

Leesvraag: Bedenk een geheim eiland met een gepaste naam bij  

jouw boek. 

 Badges. Lees bladzijde 103 'Als ze weer...' t/m bladzijde 105 '...echt  

iets hebben gepresteerd.' voor. De drie avonturiers ontvangen  

badges van tante Lara.  

Leesvraag: Welke badge zou jouw hoofdpersoon waarvoor krijgen? 

 


