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Werkblad t.w.v. € 0,99

Sluit aan bij school

Werk-
blad

Piet en Riet 
op reis

Martine Letterie en
Rick de Haas
Uitgeverij Zwijsen
Serie AVI groeiboeken

A. Vragen voordat je 'Piet en Riet op reis' gaat lezen.

1.  Lees op het boek. Wat denk jij? 

£ Piet en Riet gaan naar zee
£ Piet en Riet gaan naar de maan
£ Piet en Riet gaan naar zee en naar de maan

2.  Dit boek is dik. Wat vind jij?

£ Een dik boek is fijn
£ Ik lees eerst een stuk. Dan kies ik. Ik lees door of neem een ander boek.
£ Dit boek is te dik. Ik kies een ander boek

B.  Begin met lezen. Lees tot blad 13.

1.  Piet en Riet gaan op reis. Ze gaan naar zee. 
 Een hele week! 

 Teken hier wat je aan zee kunt doen:

2.  Lees je door?

£ Ja, dit boek is leuk
£ Ja, ik lees tot Piet en Riet naar de maan gaan
£ Weet ik nog niet
£ Nee, ik kies een ander boek

Leerdoel: 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.
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C.  Lees het boek nu uit. 

1.  Wie vind je leuk?

£ Piet
£ Riet
£ Pim
£ Hans

2.  Wat heb je nodig om naar de maan te gaan? Zet er een kring om.

 helm          maanpak          schort          bus          radio          computer          kip          

          prei          muts          pen          boek          fiets          raket          drop 

3.  Wil jij naar de maan? 

 Ik wil    wel    /    niet    naar de maan, want …….......................................……………………………………………………………

 Teken hier jouw maanpak. 


