
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Ook in het derde deel van deze spannende serie wordt de 

basisschool van Lotte en Thijs nog steeds geteisterd door de 

vreselijke juf Braaksel Elke dag probeert dit hoofd van de school het 

leven van haar leerlingen zuur te maken. Het is twee kinderen nog 

steeds niet gelukt om de vreselijke directrice te verjagen, zelfs niet 

met de hulp van hun slimme vriend Lucas. 

In dit deel heeft juf Braaksel weer de meeste vreselijke plannen 

bedacht. Zo moeten alle leerlingen een verplicht schooluniform gaan 

dragen en worden alle leerlingen gescheiden van hun beste vrienden 

in de klas. Alles om de kinderen maar goed te laten presteren. Dit 

moet worden gestopt! 

Ook duiken de enge vriendinnen Greta Granaat en Alie Cyaankali 

weer op. Zij zijn weer op vrije voeten en zijn druk bezig met het 

bekokstoven van een geheim plan waar Thijs de dupe van zal 

worden. Dit is alleen niet het enige vervelende voor Thijs. Hij komt er 

achter dat zijn ouders een groot geheim voor hem achterhouden. 

Lukt het Thijs om uit de handen te blijven van juf Braaksel en haar 

vriendinnen en komt hij erachter wat zijn ouders voor informatie voor 

hem achterhouden? 

  In het volgende stukje lees je hoe Thijs een leugen probeert te verbergen voor Lotte, maar zich hier 

heel schuldig over voelt. Lees bladzijde 134 'Maar dan hoort...' t/m bladzijde 135 '...nergens trek in' 

voor.  

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook gelogen? Kun je hiervan een voorbeeld geven? Wat vind je 

hiervan? 

 In dit verhaal zijn er een aantal belangrijke plekken/ruimtes: de school, de geheime plek met het vlot 

van Thijs en Lotte en het huis van juf Braaksel. 

Leesvraag: Welke plekken/ruimtes zijn er in jouw boek belangrijk? 

 De gemene vriendinnen Alie en Greta maken nogal gebruik van rare  

scheldwoorden Lees bladzijde 147 'Zodra hij het…' t/m bladzijde  

149 '...binnen of anders.' voor.  

Leesvraag: Welke gekke scheldwoorden heb je in het stukje gehoord?  

Wat voor een gevoel geven deze woorden je? Welke gekke  

woorden ben je in je eigen leesboek tegengekomen? 

 


