
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
In de zomervakantie gaan Janna en Saar op vakantie, samen met 

Bram en hun vader en moeder. Ze gaan met de boot naar één van 

de Waddeneilanden.  

Op het eiland is van alles te doen. Saar en Janna gaan fietsen, een 

vuurtoren beklimmen en naar een blotevoetenpad. Ook op het 

strand is van alles te beleven, je kunt er een zandkasteel bouwen, 

strandjutten en wadlopen.  

Saar vindt een fles in zee met een briefje. Ze stuurt meteen een 

mailtje naar het adres dat op het briefje staat. Zal ze een berichtje 

terugkrijgen?  

 
• Bram, Janna en Saar hebben de vakantie wel verdiend met hun harde werken dit schoolkaar. 

Ze krijgen ook een ijsje. Lees bladzijde 11 'Dag, juf! Fijne...' t/m bladzijde 13 '...het vakantie is!' 

voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die een beloning krijgt? 

• Saar en Janna gaan op vakantie naar Ameland. Ze vertrekken morgen al. Lees bladzijde 13 

'Even later zitten...' t/m bladzijde 15 '...loopt naar binnen.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die op vakantie gaat? 

• Saar voelt zich echt niet lekker en ze moet zelfs spugen. Lees bladzijde 22 'Mogen we al...' t/m 

bladzijde 24 '...koffie doen dan?' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zich niet lekker voelt?  

• Janna wil graag een keertje versturen met flessenpost, maar de fles is nog niet leeg. Papa zegt 

dat ze ook een postduif kan gebruiken. Lees bladzijde 61 'Die avond  

gaan...' t/m bladzijde 62 '...een stuk beter.' voor. 

Leesvraag: Op welke manier communiceren de mensen in jouw  

boek? 

• Papa eet oesters van het strand. Hij vindt het heerlijk! Bram wil  

ook proeven. Hij spuugt het snel weer uit. Lees bladzijde 74  

'Hier liggen ook...' t/m bladzijde 75 '...wat groter zijn.' voor. 

Leesvraag: Wat wordt er in jouw boek gegeten? 


