
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Als er een kleine pinguïn wordt geboren, krijgt ze van haar 

familie de naam Choco Nellie. Ze is één van de beste 

ontdekkers ooit en ze is wereldberoemd. 

Als ze rustig om zich heen staat te kijken, vanaf de punt van 

een ijsberg, gebeurt er iets vreselijks. Er komt een duikboot uit 

het water en daardoor breekt de ijsschots af. Nellie drijft steeds 

verder weg en weet niet wat ze moet doen. Zal ze nog 

thuiskomen? En zal ze haar familie ooit nog zien? 

 

 Nellie heeft een heel grote familie en daar is ze dol op. Lees bladzijde 12 'Nellie wil meteen...' 

t/m '...die gitaar speelt.' voor. 

Leesvraag: Hoe ziet de familie van jouw hoofdpersoon eruit? 

 De andere pinguïns vinden Nellie een beetje vreemd, ze doet andere dingen dan de rest van 

de pinguïns. Lees bladzijde 14 'Nellie vindt ontdekken...' t/m bladzijde 15 '...mij best geloven.' 

voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die anders is dan anderen? 

 Choco Nellie staat rustig op een ijsberg, om zich heen te kijken. Ze ziet iets vreemds. Als het 

ding omhoog komt gaat het helemaal mis en drijft Nellie weg op een stuk van de ijsberg. 

Lees bladzijde 18 'Op een dag...' t/m bladzijde 21 '...moet ze doen?' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iets dat helemaal verkeerd gaat? 

 De bemanning ziet een pinguin op een ijsschots drijven en vindt dat erg leuk. Nellie vindt het 

zelf helemaal niet leuk, ze is erg bang. Nellie en de bemanning kennen  

elkaar niet, ze denken allebei anders over wat er gebeurde. Lees  

bladzijde 21 'Maar als Nellie...' t/m bladzijde 25 '...terug zal zien.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iets dat op verschillende manieren  

ervaren wordt? 

 Nellie is heel beleefd, maar de meeuw niet. De meeuw is  

gemeen. Lees bladzijde 26 'De ijsberg met...' t/m bladzijde 30  

'...uit. Wat belachelijk!' voor. 

Leesvraag: Is de hoofdpersoon in jouw boek beleefd of juist  

onbeleefd? 

 


