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Bange Bol en 
dappere Hop

Aag VernelenAag VernelenAag Vernelen
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie EstafetteSerie EstafetteSerie Estafette

A.  Vragen voordat je ‘Bange Bol en dappere Hop’ gaat lezen.

1. Dit boek lees je samen. 1. Dit boek lees je samen. 1. Dit boek lees je samen. 1. Dit boek lees je samen. 1. Dit boek lees je samen. 
 Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest: Met wie lees jij dit boek? Schrijf op wie Bol of Hop leest:

Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Bol: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Hop: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?2. Lees de achterkant van het boek. Wat gaat Bol doen, denk je?

££ Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken. Hij stuurt Vos op pad om Hop te zoeken.
£££ Hij doet niets. Hij doet niets. Hij doet niets. Hij doet niets. Hij doet niets.
££ Hij gaat zelf op zoek naar Hop. Hij gaat zelf op zoek naar Hop. Hij gaat zelf op zoek naar Hop. Hij gaat zelf op zoek naar Hop. Hij gaat zelf op zoek naar Hop. Hij gaat zelf op zoek naar Hop.
£££ Hij belt iemand op die Hop moet zoeken. Hij belt iemand op die Hop moet zoeken. Hij belt iemand op die Hop moet zoeken. Hij belt iemand op die Hop moet zoeken. Hij belt iemand op die Hop moet zoeken. Hij belt iemand op die Hop moet zoeken. Hij belt iemand op die Hop moet zoeken. Hij belt iemand op die Hop moet zoeken. Hij belt iemand op die Hop moet zoeken.

B. Als je bladzijde 24 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen. 

1. Wat zou jij doen, als je Bol was?1. Wat zou jij doen, als je Bol was?1. Wat zou jij doen, als je Bol was?1. Wat zou jij doen, als je Bol was?1. Wat zou jij doen, als je Bol was?1. Wat zou jij doen, als je Bol was?1. Wat zou jij doen, als je Bol was?1. Wat zou jij doen, als je Bol was?1. Wat zou jij doen, als je Bol was?

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

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

2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?2. Hoe gaat het verhaal verder, denk je?

£ Het wordt grappig. Het wordt grappig. Het wordt grappig. Het wordt grappig. Het wordt grappig.
£££ Het wordt zielig. Het wordt zielig. Het wordt zielig. Het wordt zielig.
££ Het wordt leuk. Het wordt leuk. Het wordt leuk. Het wordt leuk. Het wordt leuk.

Lees weer verder in het boek.

Leerdoel: ontwikkeling van leesvoorkeur en inzicht in 
eigen leesbeleving
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99

££ Het wordt spannend. Het wordt spannend. Het wordt spannend. Het wordt spannend. Het wordt spannend. Het wordt spannend.
££ Het wordt saai. Het wordt saai. Het wordt saai. Het wordt saai. Het wordt saai.
££ Het wordt eng. Het wordt eng. Het wordt eng. Het wordt eng. Het wordt eng.
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C.  Je hebt ‘Bange Bol en dappere Hop’ nu uit. Maak de vragen.

1.  Bij wie hoort het woord? Trek een lijn.1.  Bij wie hoort het woord? Trek een lijn.1.  Bij wie hoort het woord? Trek een lijn.1.  Bij wie hoort het woord? Trek een lijn.1.  Bij wie hoort het woord? Trek een lijn.1.  Bij wie hoort het woord? Trek een lijn.
 Let op: soms hoort het bij allebei. Let op: soms hoort het bij allebei. Let op: soms hoort het bij allebei. Let op: soms hoort het bij allebei. Let op: soms hoort het bij allebei.

Bol ●                                                                                                                                                                                                                                                                                          ● Hop

2. Lees de zinnen hieronder.  2. Lees de zinnen hieronder.  2. Lees de zinnen hieronder.  2. Lees de zinnen hieronder.  2. Lees de zinnen hieronder.  2. Lees de zinnen hieronder.  
 Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk Bij wie past de zin? Kies uit: Bol – Hop – Vos – Valk

 Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..…………………………………………………… Ik kan vliegen als de beste.          …..……………………………………………………

 Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..…………………………………………………… Ik durf niet naar buiten                …..……………………………………………………

 In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..…………………………………………………… In mijn hol is het feest.                …..……………………………………………………

 Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..…………………………………………………… Ik ga elke dag bij Bol op bezoek. …..……………………………………………………

3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?3. Dit boek las je samen met een maatje. Hoe vond je dat?

£££ Ik lees liever alleen in een boek. Ik lees liever alleen in een boek. Ik lees liever alleen in een boek. Ik lees liever alleen in een boek. Ik lees liever alleen in een boek. Ik lees liever alleen in een boek. Ik lees liever alleen in een boek.
£ Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen. Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen. Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen. Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen. Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen. Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen. Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen. Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen. Ik vond het leuk. Ik wil dit nog weleens doen.

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

4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?4.  Wat vond je het mooiste stukje uit dit boek?

 Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..…………………………………………………… Schrijf de bladzijde op waar het staat. …..……………………………………………………

5. Hoeveel sterren geef jij dit boek? 5. Hoeveel sterren geef jij dit boek? 5. Hoeveel sterren geef jij dit boek? 5. Hoeveel sterren geef jij dit boek? 5. Hoeveel sterren geef jij dit boek? 5. Hoeveel sterren geef jij dit boek? 5. Hoeveel sterren geef jij dit boek? 5. Hoeveel sterren geef jij dit boek? 
 Kleur maar.   Kleur maar.   Kleur maar.  (1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)(1 = Ik vond het boek niet zo mooi. 5 = Ik vond het boek héél mooi.)

●   eekhoorn  eekhoorn  eekhoorn  ●
●  dapper  dapper  dapper  ●

●  rond  rond  ●
●  bang  bang  ●
●  lezen   lezen   lezen   lezen   ●

●  vrienden  vrienden  vrienden  ●

✰✰✰✰✰


