
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
Britt & Esra - Safari te paard is het vijfde deel in de serie over de jonge Britt 

en Esra, gebaseerd op de presentatrices van het YouTube-kanaal 

PaardenpraatTV.  

Britt en Esra mogen logeren bij een vriendin. Alleen is dat logeerpartijtje 

niet zomaar om de hoek. Het is namelijk helemaal in het prachtige land 

Zuid-Afrika. Deze vriendin woont in een nationaal park. Dit betekent dat ze 

zich te midden van de wilde dieren zullen bevinden. Daarnaast heeft deze 

vriendin dus ruimte genoeg om paarden te stallen. In dit geval een kudde 

met zwart en bruine ‘boerperden’. Een droom die uitkomt voor Britt en Esra. 

Ze mogen namelijk op safari en niet zomaar een safari, namelijk een safari 

te paard! Maar tijdens de safari ontdekken ze iets in de struiken. Al snel zien 

ze dat het een babyolifantje in nood is. Gelukkig is de redding nabij en 

schakelen ze de ‘Suid-Afrikaanse olifante beskerming’ in. Maar is het jonge 

olifantje daar wel veilig? 

 
• Op bladzijde 6 wordt Zuid-Afrika beschreven.  

Leesvraag: In welk land speelt jouw verhaal zich af? Hoe zou je dit land beschrijven? 

• De ‘big five’ wordt omschreven. Lees bladzijde 9 ‘Het is…’ t/m bladzijde 10 ‘….en buffels.’ voor. 

In het boek worden dieren genoemd die je in het land Zuid-Afrika kunt tegenkomen.  

Leesvraag: Welke dieren worden er in jouw boek beschreven? 

• In het boek wordt een woord genoemd wat wel bedacht lijkt, maar toch echt bestaat. 

Namelijk een ‘Zorse’ Een combinatie van een zebra en een paard. Lees bladzijde 64 ‘ik wil…..’ 

t/m bladzijde 65 ‘…brave paardjes.’ voor. Ook kun je het weetje van bladzijde 128 voorlezen. 

Dit is een kort verhaaltje met beschrijving over een zorse.  

Leesvraag: Komt er in jouw boek ook een gek samengesteld woord of  

bedacht woord voor? 

• Op bladzijde 16 tot bladzijde 23 kun je meer leren over de dieren  

die in Zuid-Afrika in het wild leven. Leesvraag: Welke feitjes  

kun jij uit je boek halen? 

• Na een lange zoektocht heeft Bibi een houten kont van het  

paardrijden. Lees bladzijde 98 ‘Toen de…’t/m bladzijde 99  

‘...ik bang.’ voor.  

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook gebruik gemaakt van  

beeldspraak? 
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