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1. Zo begint het
Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13 en 14).

2. Wie is wie?
Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven Geef de kinderen het werkblad en laat ze bij elk personage in de linker kolom drie dingen opschrijven 
waarvan zij denken dat die bij dat personage horen.waarvan zij denken dat die bij dat personage horen.waarvan zij denken dat die bij dat personage horen.waarvan zij denken dat die bij dat personage horen.waarvan zij denken dat die bij dat personage horen.waarvan zij denken dat die bij dat personage horen.waarvan zij denken dat die bij dat personage horen.waarvan zij denken dat die bij dat personage horen.

BienBien
WoutWoutWout
Opa JefOpa Jef
Mama ElsMama Els

Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. Laat diverse kinderen uit de groep vertellen wat zij hebben opgeschreven bij Bien. 
Doe dit ook bij de andere personages.Doe dit ook bij de andere personages.Doe dit ook bij de andere personages.Doe dit ook bij de andere personages.Doe dit ook bij de andere personages.
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Opa is jarig. Hij wordt 70 jaar.
Opa is niet zo blij. 
Hij mist oma en hij mist zijn werk als kok.
Bien en Wout geven hem een lot.
Daarmee kan hij geld winnen in een loterij.
Opa heeft  geluk. Hij wint geld.
Als ze van het geld op vakanti e gaan,
is opa nog steeds niet heel blij.
Maar als de kok in het hotel ziek wordt,
verandert alles ...
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Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.
Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun Na afloop van het boek lezen de kinderen wat zij hadden opgeschreven bij de personages. Kloppen hun 
voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?voorspellingen? Laat nu de rechterkolom invullen: wat weten de kinderen nu over de personages?

3. Waar ligt Sint-Maarten?
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orkaan Irma plaatsvond).orkaan Irma plaatsvond).orkaan Irma plaatsvond).

In september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’sIn september 2017 is op Sint-Maarten veel schade aangericht door orkaan Irma. Laat ook hier foto’s
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op het eiland te herstellen. op het eiland te herstellen. op het eiland te herstellen. op het eiland te herstellen. 
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helpen? Laat de kinderen hier samen over praten.helpen? Laat de kinderen hier samen over praten.helpen? Laat de kinderen hier samen over praten.helpen? Laat de kinderen hier samen over praten.helpen? Laat de kinderen hier samen over praten.helpen? Laat de kinderen hier samen over praten.helpen? Laat de kinderen hier samen over praten.
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Werkblad
De hoofdpersonen van De hoofdpersonen van De hoofdpersonen van De hoofdpersonen van De hoofdpersonen van Op en top een topkok!Op en top een topkok!Op en top een topkok!Op en top een topkok!

Schrijf drie dingen op die jij denkt dat bij Schrijf drie dingen op die jij denkt dat bij Schrijf drie dingen op die jij denkt dat bij Schrijf drie dingen op die jij denkt dat bij Schrijf drie dingen op die jij denkt dat bij Schrijf drie dingen op die jij denkt dat bij 
deze persoon horen.deze persoon horen.deze persoon horen.deze persoon horen.deze persoon horen.

Schrijf drie dingen op die bij de persoon Schrijf drie dingen op die bij de persoon Schrijf drie dingen op die bij de persoon Schrijf drie dingen op die bij de persoon 
horen nu je het verhaal kent.horen nu je het verhaal kent.horen nu je het verhaal kent.horen nu je het verhaal kent.horen nu je het verhaal kent.
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