
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Jack en zijn speelgoedknuffel Ut Varken zijn hun hele leven onafscheidelijk. Knuffel 

UV is zijn maatje, waarmee hij alle leuke en minder leuke belevenissen kan delen en 

waar hij altijd bij terecht kan. Maar dan is UV weg! Niet even kwijt, maar echt foetsie.  

Gelukkig is het Kerstavond en tijdens Kerstavond gebeuren er de mooiste dingen. Zo 

komt al het speelgoed van Jack tot leven en gaat Jack samen met het Kerstvarken 

(de vervanger van zijn geliefde UV) op zoek naar UV. Ze belanden samen in het Land 

van Verlies en met behulp van onder andere een pratende lunchtrommel, een blauw 

konijntje en het moedige kompas gaan ze op zoek om zijn allerbeste vriend terug te 

vinden. Zijn ze op tijd om UV te vinden en hem uit de klauwen van de vreselijk, 

allesetende Grote Verliezer te houden? 

 
 De knuffel Ut Varken (UV) is voor Jack heel belangrijk Ut Varken kent alle geheimen van Jack en ze beleven 

avonturen en een hoop lol. Lees bladzijde 13 'Ut Varken was...' t/m bladzijde 16 '...hem ook begraven.' voor. 

Leesvraag: Waar is jouw hoofdpersoon erg aan gehecht? 

 In het volgende stukje kom je het woord ´pleieren´ tegen. Wanneer je in de tekst terugleest, kun je de betekenis 

van dit woord achterhalen. Vaak is het ook andersom: door een stukje verder te lezen kun je de betekenis van 

een woord achterhalen. Lees bladzijde 31 'Op een zonnige...' t/m bladzijde 32 '...zijn vader geleerd.' voor. 

Leesvraag: Wat betekent ´pleieren´? Ben je in jouw leesboek ook een onbekend woord tegengekomen, waarbij 

je door terug- of door te lezen de betekenis hebt weten te achterhalen? 

 Sanne heeft UV, de favoriete knuffel van Jack, vanuit de auto door het raam gegooid en sindsdien is UV 

spoorloos. In het volgende stukje lees je hoe Jack zich voelt na de actie van Sanne. Lees bladzijde 53 'Jack liet 

zich...' t/m bladzijde 54 '...de snelweg lag.' voor. 

Leesvraag: Is er iemand die in jouw boek woedend is?  

 Soms komen er in leesboeken situaties voor die in werkelijkheid niet kunnen gebeuren. Dan gebruikt de schrijver 

fantasie. Lees bladzijde 56 'Jack wist dat...' t/m bladzijde 59 '...toch vooral angstaanjagend.' voor. 

Leesvraag: Wat kan er uit het voorgelezen stukje nooit in het écht gebeuren? Ben je in  

jouw leesboek ook stukjes tegengekomen vol fantasie? 

 Lees bladzijde 186 'Kompas rolde met...' t/m bladzijde 189  '...los te rukken.' voor.  

Dit stukje is enorm spannend en als lezer wil je graag weten hoe het afloopt. 

Leesvraag: Wat maakt dit stukje zo spannend? Kun je een stukje uit je eigen  

boek wat enorm spannend is, voorlezen? 

 Ook in boeken komt afscheid nemen van iets of van elkaar regelmatig voor.  

Lees bladzijde 271 'De Kerstman ging...' t/m bladzijde 272 '...wat hij voelt.'  

voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw leesboek ook afscheid van iets of iemand  

genomen?  


