
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Op Curaçao bevindt zich een oude brug: de Pontjesbrug. 

Overdag lijkt dit een doodnormale brug. Maar diep in de 

nacht, bij nieuwe maan, ontstaat er een fascinerend 

fenomeen. Wanneer je op dat moment onder de brug 

door zwemt, zal je voor een seconde verdwijnen. Je 

verdwijnt terug in de tijd en zwemt het verleden in. Je 

verblijft precies één dag in het verleden en als je niet op 

tijd terug bent, kom je niet terug in het hedendaagse 

leven... 

En dat niet op tijd terugkomen is precies wat de vader 

van Roly is overkomen. Roly's moeder is woedend en 

neemt Roly weer mee terug haar geboorteland 

Nederland. Ze is er namelijk van overtuigd dat haar man 

haar heeft verlaten voor een andere vrouw. Maar wie kan 

de vader van Roly terughalen naar het hedendaagse 

leven? Roly heeft een plan en deelt zijn grootste geheim 

met zijn vriendin Mila. Maar zou Roly's plan om zijn 

vader terug te laten komen lukken? 

 
 Lees het eerste hoofdstuk 'De pontjesbrug' voor. Dit hoofdstuk is een reclametekst. 

Leesvraag: Wat is het doel van de schrijver met deze reclame en waarvoor maakt hij reclame? 

Zou jij in een paar zinnen zelf een reclametekst kunnen verzinnen voor jouw leesboek, die er 

voor zorgt dat andere kinderen het boek willen lezen? 

 In het verhaal komen regelmatig flashbacks voor. Lees bladzijde 67 'Het was 3...' t/m bladzijde 

67 '...Handelskade aan wal.' voor.  Daarna lees je bladzijde 70 'Ze grinnikten  

liepen…' t/m '...verte te lopen.' voor.  

Leesvraag: Komen er in jouw verhaal ook flashback voor?  

 Lees bladzijde 32 'Dit was elf...' t/m bladzijde 33 '...de dierentuin  

wonen' voor. In dit stukje moeten Mila en Roly afscheid van  

elkaar nemen. 

Leesvraag: Van wie zou jouw hoofdpersoon geen afscheid  

willen nemen? En van wie zou de hoofdpersoon juist heel  

graag afscheid willen nemen? 

 


