
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De moeder van Daniëlle moet werken, maar gelukkig komt haar opa dan 

altijd oppassen. Deze keer moet haar moeder al weg voordat opa er is. Als 

er wordt aangebeld denkt Daniëlle dat het haar opa moet zijn, wie zou er 

anders voor de deur kunnen staan? 

Meneer stoffels staat voor de deur met een groot pakket. Daniëlle heeft 

geen idee wie hij is, maar toch laat ze hem binnen. Hij wil weten of 

Daniëlle even op de fluistervaar wil passen. Hij moet even iets regelen en 

zal zo terugkomen om hem te komen halen. De vogel is alleen wel heel 

gevaarlijk, hij kan op mensen inpraten zodat ze alles doen wat hij zegt. 

Daarom wil de minister van Volksgezondheid hem laten inslapen.  

Tijdens het oppassen laat Daniëlle de fluistervaar ontsnappen. Het was 

niet de bedoeling, ze deed echt heel voorzichtig, maar toch ging hij er 

vandoor. Nu voelt ze zich enorm schuldig. Het is haar schuld dat de vogel 

is ontsnapt. Met haar opa gaat ze proberen om de fluistervaar te vinden 

en te vangen, voordat de minister van Volksgezondheid hem zal 

ontdekken. Maar zal dat ook lukken?  

 
 Het lijkt erop dat de fluitstervaar probeert om chaos te veroorzaken. Lees bladzijde 76 'Terwijl ik 

samen..' t/m bladzijde 78 '...gaan weer dicht.' voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die de boel op stelten zet of die chaos probeert te veroorzaken? 

 De fluistervaar spreekt een soort toverspreuk uit om mensen te hypnotiseren met zijn gefluister. Lees 

bladzijde 87 'Zijn naam staat...' t/m bladzijde 89 '...van zijn stem.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die anderen probeert te hypnotiseren  

of te betoveren? 

 Premier Rutjes maakt bekend dat er beperkingen zullen komen en dat  

mensen moeten gaan thuiswerken. Lees bladzijde 129 'Het begint!  

Roept...' t/m bladzijde 132 '...aan meneer Jonkers.' voor. 

Leesvraag: Zijn er in jouw boek ergens strenge regels voor? 

 Daan wil voorkomen dat ze de fluistervaar neerschieten en komt  

zelf in actie. Lees bladzijde 137 'We zitten weer...' t/m bladzijde 140  

'...ontsnapte fluistervaar krijgt.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zelf in actie komt omdat  

hij het ergens niet mee eens is? 

 


