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Psst,
Riet!

Pok.
ssst.

Piet en Riet
hebben een geheim

Piet en Riet hebben
een geheim

Martine Letterie en Rick de Haas

Martine Letterie en
Rick de Haas
Uitgeverij Zwijsen
Serie AVI Strips

Leerdoel: ontwikkeling leesvoorkeur
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed, als je het maar kunt
uitleggen. Zo leer je over een boek na te denken en kun
je met je juf of meester praten over het boek.

strip
AVI E3

A. Vragen voordat je ‘Piet en Riet hebben een geheim’ gaat lezen.
1. 	Kijk op het boek. Piet en Riet hebben iets vast. Het is nog een geheim. Verzin iets heel geks dat ik het pak
kan zitten!
In het pak zit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………............….
2.

Dit boek is een strip. Lees je vaker een strip?

£
£
£

Ja, ik lees vaker een strip uit de AVI strip reeks
Ja, ik lees andere strips
Nee, ik lees andere boeken

3.

Er zijn nog meer boeken over Piet en Riet. Ken je die?

£
£
£

Ja, dat wist ik wel
Ja, ik heb al een ander boek over Piet en Riet gelezen
Nee, dat wist ik niet.

B. Begin met lezen. Lees tot blad 13.
1.	Truida en Paul willen weten wat Piet en Riet gaan
doen. Ze verzinnen van alles. Verzin jij mee?
Waar gaan Piet en Riet naar toe met de bus?
Teken of schrijf het hier:

2.

£
£

1

Wil je nog verder lezen in dit boek?
Ja, ik vind het leuk
Ja, ik wil nu wel weten wat Piet en Riet gaan doen!
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£
£

ik weet het nog niet, in elk geval een stuk verder
Nee, ik ga een ander boek kiezen
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C. Lees het boek nu uit.
1.

Piet en Riet gaan naar de dierentuin! Ze geven de dieren eten. Welk eten heb jij gezien? Zet er een kring om.

		

banaan

vis		
		

sinaasappel

chocola		
taart		

bonen

kip

ananas

brood
koek

sla

hooi
vlees

2.

Wat vond je van het boek?

£
£
£
£
£
£

Ik vond het boek spannend
Ik vond het boek grappig
Ik vond het boek leuk
Ik vond het boek eng
Ik vond het boek zielig
Ik vond het boek saai

3.

Welk dier vind jij het leukst? Teken of schrijf het hier:
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