
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De moeder van Elfie geeft een feest omdat het volle maan is. Voor het 

feest van de wolfmaan heeft ze iedereen uitgenodigd die het maar wilde 

horen. Zo ook de moeder van een klasgenoot van Elfie. Hier wordt in de 

klas over gesproken en hard om gelachen. Ze wordt vaker belachelijk 

gemaakt om haar ouders. Een van de grootste pestkoppen uit de klas 

meldt dat ze komt om het hele feest van de wolfmaan te vloggen, zodat 

iedereen kan zien wat voor gekke dingen er op dat feest gebeuren. Elfie 

maakt zich in de dagen voorafgaand aan het feest heel erg zorgen om 

het feest van de wolfsmaan. Zeker als er in het dorp iemand wordt 

overvallen en er een inbraak is bij een van de gasten van het wolfsfeest. 

Zou één van de andere gasten ermee te maken hebben? 

 Mats en Elfie vinden een aanwijzing die ze kan helpen bij het oplossen van het raadsel rondom de 

inbraak. Lees bladzijde 78 'Elfie spitste haar...' t/m bladzijde 81 '...bij Madame Florence?' voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die een aanwijzing vindt? 

 De gasten schrijven allemaal een brief aan zichzelf, waarin ze vertellen wie of wat hen dwarszit en wat 

ze los willen laten. Lees bladzijde 134 'Petronella schudde glimlachend...' t/m bladzijde 136 '...zijn eigen 

altaar.' voor. 

Leesvraag: Als jouw hoofdpersoon zo'n brief zou schrijven, wat zou daar dan in staan? 

 Elfie en Mats zijn stiekem in de kamer van Rufus en worden bijna ontdekt. Lees bladzijde 176 'Maar 

dan weet...' t/m bladzijde 178 '...trillend uit, 'samen!'' voor. 

Leesvraag: IS er in jouw boek ook iemand die bijna ontdekt wordt als hij iets stiekem doet? 

 De naam van Elfie wordt op school vaak belachelijk gemaakt. Lees bladzijde 190  

'Elfie wist dat...' t/m bladzijde 191 '...drie keer verplaatsen.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand waarbij zijn naam belachelijk  

wordt gemaakt? 

 Damaris heeft aangegeven dat ze tijdens het feest van de wolfmaan  

komt vloggen. Elfie maakt zich heel erg zorgen over wat Damaris  

allemaal te zien krijgt en met de wereld zal delen. Lees bladzijde 191  

'Met z'n vieren...' t/m bladzijde 193 '...gaan bijna beginnen!' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zich ergens heel erg  

zorgen over maakt? 

 


