
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Het is volle maan en dat betekent dat Dolfje weer drie nachten 

achter elkaar een wolf is. Op een avond rent hij alleen door het 

Weerwolvenbos. Plotseling hoort hij geluiden... 

Het blijkt Knuppel te zijn, een weerwolvenjager! Met een groot 

touw vangt Knuppel Dolfje. Dolfje zit vast en kan zich niet meer 

bewegen. In het Handboek voor Weerwolfjagers staat een recept 

voor weerwolvensoep! Knuppel wil Dolfje in de soep doen! 

Wolfje probeert Knuppel af te leiden door hem allerlei verhalen 

uit zijn dromen te vertellen. Lukt het Wolfje om Knuppel af te 

leiden en zichzelf te bevrijden? Om daar achter te komen, moet 

je het hele boek lezen! 

  De schrijver gebruikt in dit stukje hoofdletters om aan te geven dat er iets belangrijks en spannends 

wordt gezegd.  Lees bladzijde 6 'Opnieuw klinkt een...' t/m bladzijde 8'...ben Knuppel. Weerwolfjager.' 

voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook iets gezegd met hoofdletters? Waarom? 

 Dolfje denkt in dit hoofdstuk dat hij ontvoerd wordt door een monster. Uiteindelijk blijkt het alleen 

maar zijn neef Leo te zijn en heeft de fantasie van Dolfje hem iets anders doen geloven. Lees bladzijde 

25 'De volle maan scheen...' t/m bladzijde 29 '...je fantasie, Dolfje.' voor. 

Leesvraag: Heeft jouw hoofdpersoon ook iets gedacht, wat uiteindelijk niet zo bleek te zijn? 

 Neef Leo heeft een gekke manier van praten. Zo zegt hij bijvoorbeeld 'dat magst niet'. Lees bladzijde 

35 'De volle maan was...' t/m bladzijde 37'...en al vreemdig.' voor. 

Leesvraag: Zit er in jouw boek een personage die op een gekke manier praat? 

 Opa weerwolf heeft een vervoersmiddel dat je niet zo vaak ziet. Lees bladzijde 57 'Samen zouden ze ...' 

t/m bladzijde '...uit de mand' voor. 

Leesvraag: Welke vervoersmiddelen komen in jouw boek voor? Zitten daar ook 

 aparte of vreemde tussen? 

 Dolfje en opa beleven in dit hoofdstuk spannende avonturen. Lees bladzijde  

57 'De volle maan ...' t/m bladzijde 62 '...en al vreemdig.' voor. 

Leesvraag: Beleven familieleden in jouw boek ook spannende 

 avonturen? 

 In het boek wordt uitgelegd waarom Knuppel zo heet. Hij werd  

vroeger door zijn opa geslagen met een knuppel! Lees bladzijde 92  

'Ben jij er...' t/m bladzijde 93 '...hij Dolfje aan.' voor. 

Leesvraag: Zijn er bijnamen in jouw boek? Waarom heeft hij/zij die 

bijnaam gekregen? 

 


