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Doeblad
In dit boek van Anneke Scholtens lees je (hardop) 
over Manar en Sami. Ze proberen uit te vinden wat 
de gasten in hun hotel van plan zijn.
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Wat moet het zijn?
Bekijk het boek, ook de achterkant, en kijk naar de personen helemaal voorin. 
Streep door wat niet klopt! 

Het hotel van de ouders van Sami en Manar heet De Bosuil / De Badkuip. 
Het ligt in de stad / de natuur. De nieuwe gasten zijn grappig / deftig. 
Manar is heel nieuwsgierig / kunstzinnig. 
Mevrouw de B is de baas / de burgemeester / de bewaker.

Strijd!
a    Welke strijd zie je in het verhaal? 

Je mag meer dan één antwoord kiezen.

A  Natuur  asfalt
B  Torentaart  zandkoekjes
C  Net gedrag  lekker spelen
D  Hotel  stadhuis 

b  Welke strijd vind jij het belangrijkste in het verhaal, 
en waarom?

Wie zou dat zeggen?
Trek lijnen tussen de persoon en de uitspraak.

Wie zijn wij?

Manar

Sami

Papa

Monsif

De burgemeester 
(de B)

Sara

Sjaak

Noor

De Bril   De Koffer
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1 De Bril ∙

2 De B  ∙

3 Sjaak  ∙

4 Papa  ∙

∙ A  O nee! Mijn torentaart!

∙ B  Van groen krijg je vlekken.

∙ C  Luister maar fijn naar de vogels.

∙ D  Meten is weten.

1 De Bosuil, de natuur, de� ig, nieuwsgierig, de burgemeester. 2 1D, 2B, 3A, 4C. 3 Alle antwoorden zijn goed! 

Als iemand iets 
wil of belangrijk 
vindt, en iemand 

anders iets 
anders, dan is er 

strijd.
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Voor het lezen

Na het lezen
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4 Wie vond je het leukst om te lezen? 
a  Schrijf of teken hier je antwoord.

Genoemd naar een ding
a  Wat vind je van de Bril en de Koffer?

want

b   Bedenk nu zelf een naam voor iemand die iets grappigs bij zich heeft.
 Zo ziet mijn persoon eruit.

c   Pak een vel papier of schrijf achter op dit vel. 
Schrijf een stukje toneeltekst met Manar of 
Sami en jouw persoon. Het moet 10 regels of 
meer zijn.

d   Lees de tekst nu hardop samen met je 
leesmaatje. 

b  Waarom?

Dit is 

Hij/zij gedraagt zich zo:
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