
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Dit verhaal begint op de allerkerstigste plek op de aarde: de Noordpool. Onder een deken 

van wervelend groen en blauw noorderlicht staat het sneeuwkasteel van de Kerstman. De 

Kerstman is druk bezig met het wegen van zijn twee belangrijkste boeken: het grote boek 

met de Stoute Kinderen en het grote boek met de Lieve Kinderen. Als het Kerstmis is 

worden de twee boeken op de weegschaal gelegd en moeten ze in evenwicht zijn, zodat de 

Kerstman cadeaus kan gaan rondbrengen bij de kinderen die op de Lieve Lijst staat.  

Wanneer de Kerstman begin december alvast een proef weging doet, blijkt het grote boek 

van de Stoute Kinderen veel te zwaar te zijn. Dan is het tijd voor de Kerstmisaurus om in 

actie te komen! Hij gaat op pad om een aantal Stoute Kinderen te verplaatsen naar de Lieve 

Kinderen lijst, maar dit gaat niet zomaar. Lukt het de Kerstmisaurus om de Stoute Kinderen 

lijst te verkleinen, zodat de Kerstman toch zijn cadeaus kan gaan bezorgen tijdens Kerstmis? 

 
 De Kerstman bekijkt de Stout Lijst en ziet hier heel veel namen op staan van kinderen die allemaal iets stouts 

hebben gedaan. Lees bladzijde 25 'Terwijl de Kerstman...' t/m bladzijde 28 '...kaars werd uitgeblazen.' voor. 

Leesvraag: Wie doet er in jou boek iets stouts? Kun je vertellen wat hij of zij heeft uitgehaald? 

 In kinderboeken kom je regelmatig een pestkop tegen. In dit boek maak je kennis met Ronnie Halvezool, dé 

pestkop van de school. Lees bladzijde 41 'Ronnie Halvezool was...' t/m bladzijde 44 '...lekkers konden 

bemachtigen.' voor. 

Leesvraag: Komt er in jouw leesboek een pestkop voor? Waaruit blijkt dat diegene een echte pestkop is? 

 Je zal toch maar in een kasteel wonen met een hele vleugel voor al je speelgoed.. In het volgende stukje lees je 

hoe de prinsessenzusjes Stellig en Ultima leven in hun kasteel. Lees bladzijde 84 'Ver van het...' t/m bladzijde 90 

'...zee van speelgoed.' voor. 

Leesvraag: Waar woont jouw hoofdpersoon? 

 Twee verwende prinsessen willen maar één ding: al het speelgoed dat de arme speelgoedmaker maar in zijn 

winkel heeft, omdat zij van koninklijke komaf zijn, krijgen ze alles gratis en verdient de speelgoedmaker helemaal 

niets, waardoor hij misschien wel zijn winkel moet sluiten. Lees bladzijde 107 'Hoogheden, wat een...' t/m 

bladzijde 115 '...ander de staart.' voor. 

Leesvraag: De actie van de prinsessen is niet eerlijk voor de speelgoedmaker.  

Gebeurt er iets in jouw leesboek wat niet eerlijk is? 

 De Kerstmisaurus is samen met Willem op zoek naar een hele bijzondere  

vondst die zij kwijt zijn. Lees bladzijde 383 'Op deze kaart...' t/m bladzijde  

389 '...Bruutsma er is.' voor. 

Leesvraag: Is er iets of iemand in jouw verhaal kwijt? 

 Ze zeggen vaak ´eerlijkheid duurt het langst.´ In het volgende stukje lees  

je dat Willem Tuffer niet helemaal eerlijk is geweest tegen zijn vader. Lees  

bladzijde 393 'Wacht eens even...' t/m bladzijde 395 '...meende hij echt.'  

voor. 

Leesvraag: Wie is er in jouw boek niet eerlijk geweest? 


