
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Janna en Saar maken zich klaar voor kerst. Ze kiezen samen met hun 

vader en broer een mooie kerstboom uit. Als ze thuiskomen mogen ze 

de kerstboom versieren en vertelt mama het kerstverhaal.  

Als mama vertelt over een lichtjestocht door de wijk, willen Saar en 

Janna daar graag aan meewerken. Onderweg gaan ze het kerstverhaal 

uitbeelden en Janna en Saar mogen de kerstengelen zijn. Ze kijken er 

erg naar uit en hebben al mooie kleren uitgezocht.  

Op de dag van de lichtjestocht is er een sneeuwstorm op komst. Door 

de harde wind lijkt het erop dat de hele optocht niet door kan gaan. 

Dat is voor Janna en Saar geen optie, ze bedenken een plan. Zal het ze 

lukken de lichtjestocht te redden? 

  Bram wil een sneeuwbal naar zijn vader gooien, maar hij raakt de verkoper. Dat was niet de 

bedoeling. Lees bladzijde 12 'Saar kijkt langs...' t/m bladzijde 13 '...en nat zijn.' voor.  

Leesvraag: Gaat er in jouw boek ook iets anders dan geland? 

 Janna haar kerstbal met glitters is vorig jaar stuk gevallen, maar gelukkig mogen ze dit jaar 

weer allemaal een nieuwe kerstbal uitzoeken. Lees bladzijde 16 'Saar rommelt al...' t/m 

bladzijde 17 '...wat moois van.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iets dat stuk gaat? 

 Mama vertelt het kerstverhaal. De drie wijzen nemen goud, wierook en mirre mee. Janna weet 

niet wat wierook en mirre zijn. Gelukkig kan mama het uitleggen. Lees bladzijde 25 'Janna 

pakt een...' t/m bladzijde 27 '...ze allebei lachen.' voor. 

Leesvraag: Worden er in jouw boek moeilijke woorden uitgelegd? 

 Janna en Saar maken zich klaar voor het kerstfeest op school. Lees  

bladzijde 36 'Vannacht mochten Saar...' t/m bladzijde 38 '...een  

beetje netjes!' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zich klaarmaakt voor  

een feestje? 

 Juf vertelt een kerstverhaal, over hoop en licht. Je kunt zelf een  

lichtje zijn door iets goeds te doen. Lees bladzijde 38 'Als  

Janna de...' t/m bladzijde 40 '...van de kaarsen.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die iets voor een ander doet? 


