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A.  Vragen voordat je ‘Het enge pretpark’ gaat lezen.

1. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij dit boek? Zet er een rondje om.

 grappig          spannend          vrolijk          treurig          lol          gevaar  

                       eng          bang          leuk          saai          kleurig

2. Waarom heb je dit boek gekozen?

£ Ik heb al meer boeken van de schrijver Anneke Scholtens gelezen.
£ Ik heb al meer verhalen over Fritzi gelezen.
£ Ik vind de tekeningen leuk.
£ Ik hou van pretparken.

£ Iets anders: …………………………………....………………..……………………………………………....………………..…………...............

B. Als je bladzijde 13 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1. Kijk nog eens naar de bladzijden ‘Fritzi en Co’. Wat betekent ‘en Co’?

£ Fritzi vangt samen met haar man Co boeven.
£ De kinderen van Fritzi helpen haar bij het speuren. Zij zijn ‘en Co’.

£ Iets anders: …………………………………....………………..……………………………………………....………………..…………...............

2. Wat gaat er met de Mamba gebeuren, denk je?

£ Een ongeluk.
£ De Mamba gaat kapot.
£ De Mamba stort in.

Lees nu weer verder in het boek.

Leerdoel: ontwikkeling leesvoorkeur en woordenschat-
ontwikkeling
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar uit kunt leggen.
Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met je juf of meester praten over het boek.
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Fritzi en Co
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Fritzi en Co
Dit is Fritzi.

Ze werkt bij de politie en vangt veel boeven.

Dit zijn haar kinderen: Frieda, Midas en Rens. 

Zij helpen vaak.

En dat is maar goed ook, want Fritzi is erg verstrooid.

Ook deze keer, als ze wordt gebeld.

‘Er gaat iets naars gebeuren in pretpark Loena,’ zegt een stem.

Fritzi schrikt.

In pretpark Loena?!

Maar daar gaat de schoolreis van Frieda en Rens naartoe!

Een superspannend en grappig verhaal over Fritzi  

en haar kinderen op AVI E4.

NUR 282

www.zwijsen.nl

£ Niets, want het telefoontje is nep.
£ Niets, want Fritzi is er op tijd bij.
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C. Je hebt ‘Het enge pretpark’ nu uit. Maak de vragen.

1.  Wie vond je de beste speurder in dit boek?

£ Fritzi
£ Midas
£ Frieda
£ Rens

2. Wie was jouw belangrijkste verdachte? (Dat noem je de hoofdverdachte.) Had je het goed geraden? 

 …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......

 …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......

3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?

£ Ik kies weer een boek over een speurder.
£ Ik kies weer een boek over Fritzi. 
£ Ik kies weer een boek van de schrijver Anneke Scholtens.
£ Ik kies weer een boek met tekeningen van Heleen Brulot.

£ Iets anders: …………………………………....………………..……………………………………………....………………..…………...............

4.  De Mamba is een nieuwe achtbaan. Bedenk zelf een nieuwe achtbaan. Teken die hier. 
 Geef de achtbaan ook een naam.


