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Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie SupermeidenSerie SupermeidenSerie SupermeidenSerie Supermeiden

A. Vragen voordat je ‘Suus redt de kreeften!’ gaat lezen.

1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.1a. Bekijk de tekeningen in het boek. Wat vind je ervan? Zet een cirkel om de woorden die jij erbij vindt passen.
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B. Als je bladzijde 13 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vraag. 

1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?1. Wat zal buurvrouw Bobbi gaan doen, denk je?

£££ Buurvrouw Bobbi loopt gewoon door.  Buurvrouw Bobbi loopt gewoon door.  Buurvrouw Bobbi loopt gewoon door.  Buurvrouw Bobbi loopt gewoon door.  Buurvrouw Bobbi loopt gewoon door.  Buurvrouw Bobbi loopt gewoon door.  Buurvrouw Bobbi loopt gewoon door.  Buurvrouw Bobbi loopt gewoon door. 
£ Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden. Buurvrouw Bobbi laat Suus de hommel redden.
£££ Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood. Buurvrouw Bobbi gaat de hommel redden, want Bobbi redt ieder dier in nood.

Lees nu weer verder in het boek.
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Leerdoel: boekoriëntatie en uitbreiding woordenschat
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. 
Jouw antwoord is dus altijd goed. Jouw antwoord is dus altijd goed. Jouw antwoord is dus altijd goed. Jouw antwoord is dus altijd goed. Jouw antwoord is dus altijd goed. Jouw antwoord is dus altijd goed. Jouw antwoord is dus altijd goed. Jouw antwoord is dus altijd goed. 
Als je het maar kunt uitleggen. Als je het maar kunt uitleggen. Als je het maar kunt uitleggen. Als je het maar kunt uitleggen. Als je het maar kunt uitleggen. Als je het maar kunt uitleggen. Als je het maar kunt uitleggen. Als je het maar kunt uitleggen. 
Zo leer je over een boek na te denken. Zo leer je over een boek na te denken. Zo leer je over een boek na te denken. Zo leer je over een boek na te denken. Zo leer je over een boek na te denken. Zo leer je over een boek na te denken. Zo leer je over een boek na te denken. Zo leer je over een boek na te denken. 
En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.
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Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99
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C. Je hebt ‘Suus redt de kreeften!’ nu uit. Maak de vragen.

1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?2. In dit verhaal redden Suus en Bobbi de kreeften, maar ook nog twee andere diersoorten. Welke?
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3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)3. Meneer De Bul heeft de kreeften gestroopt. Wat is stropen? (Weet je het niet meer? Kijk dan op bladzijde 52.)
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4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 4. Zoek een grappig stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje grappig? 
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●     volwassene     volwassene     volwassene     ●

●     kind     kind     ●

●     redder in nood     redder in nood     redder in nood     ●

●     moeder is dierenarts     moeder is dierenarts     moeder is dierenarts     moeder is dierenarts     moeder is dierenarts     moeder is dierenarts     ●

●     slim     slim     ●

●     dol op schoenen met hakken     dol op schoenen met hakken     dol op schoenen met hakken     dol op schoenen met hakken     dol op schoenen met hakken     dol op schoenen met hakken     dol op schoenen met hakken     ●

●     hoed     hoed     ●

●     wil brandweervrouw worden     wil brandweervrouw worden     wil brandweervrouw worden     wil brandweervrouw worden     wil brandweervrouw worden     wil brandweervrouw worden     wil brandweervrouw worden     wil brandweervrouw worden     ●

●     houdt heel veel van dieren     houdt heel veel van dieren     houdt heel veel van dieren     houdt heel veel van dieren     houdt heel veel van dieren     houdt heel veel van dieren     houdt heel veel van dieren     ●

●     onhandig     onhandig     onhandig     onhandig     ●

●     vader is agent     vader is agent     vader is agent     vader is agent     vader is agent     ●

●     lief     lief     ●

Suus     ● ●     Bobbi


