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De ballon van Sam

Joke ReijndersJoke ReijndersJoke Reijnders
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie EstafetteSerie EstafetteSerie Estafette

A.  Vragen voordat je ‘De ballon van Sam’ gaat lezen.

1. Kijk naar de voorkant van het boek. 1. Kijk naar de voorkant van het boek. 1. Kijk naar de voorkant van het boek. 1. Kijk naar de voorkant van het boek. 1. Kijk naar de voorkant van het boek. 1. Kijk naar de voorkant van het boek. 
 Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om. Lees ook de achterkant. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een rondje om.
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2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.2. Op de voorkant zie je een jongen op een fiets. Wat zou hij aan het doen zijn? Kruis aan.

££ Hij fietst naar het circus toe. Hij fietst naar het circus toe. Hij fietst naar het circus toe. Hij fietst naar het circus toe. Hij fietst naar het circus toe. Hij fietst naar het circus toe.
££ Hij fietst naar school toe. Hij fietst naar school toe. Hij fietst naar school toe. Hij fietst naar school toe. Hij fietst naar school toe. Hij fietst naar school toe.
£££ Hij fietst achter zijn kat aan.  Hij fietst achter zijn kat aan.  Hij fietst achter zijn kat aan.  Hij fietst achter zijn kat aan.  Hij fietst achter zijn kat aan.  Hij fietst achter zijn kat aan. 
££ Hij fietst zomaar een rondje. Hij fietst zomaar een rondje. Hij fietst zomaar een rondje. Hij fietst zomaar een rondje. Hij fietst zomaar een rondje. Hij fietst zomaar een rondje.

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

1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?1. Sam wil Tibbe redden. Hoe zou jij Tibbe redden?
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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?

£££ Verdrietig, omdat Tibbe wegzweeft. Verdrietig, omdat Tibbe wegzweeft. Verdrietig, omdat Tibbe wegzweeft. Verdrietig, omdat Tibbe wegzweeft. Verdrietig, omdat Tibbe wegzweeft. Verdrietig, omdat Tibbe wegzweeft. Verdrietig, omdat Tibbe wegzweeft.
£ Verdrietig, omdat zijn ballon wegzweeft. Verdrietig, omdat zijn ballon wegzweeft. Verdrietig, omdat zijn ballon wegzweeft. Verdrietig, omdat zijn ballon wegzweeft. Verdrietig, omdat zijn ballon wegzweeft. Verdrietig, omdat zijn ballon wegzweeft. Verdrietig, omdat zijn ballon wegzweeft.
£££ Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan. Verdrietig maar ook een beetje blij, omdat hij weer naar het circus kan.
££ Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan. Blij, omdat hij nog een keer naar het circus kan.
£££ Blij, omdat hij jarig is. Blij, omdat hij jarig is. Blij, omdat hij jarig is. Blij, omdat hij jarig is. Blij, omdat hij jarig is.

Lees weer verder in het boek.

Leerdoel: boekoriëntatie 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.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.
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.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99
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Je hebt ‘De ballon van Sam’ nu uit. Maak de vragen.

1. Wat is het belangrijkst in dit boek? Kruis aan.1. Wat is het belangrijkst in dit boek? Kruis aan.1. Wat is het belangrijkst in dit boek? Kruis aan.1. Wat is het belangrijkst in dit boek? Kruis aan.1. Wat is het belangrijkst in dit boek? Kruis aan.1. Wat is het belangrijkst in dit boek? Kruis aan.

££ de tekst de tekst
££ de plaatjes de plaatjes de plaatjes
££ alle twee even belangrijk  alle twee even belangrijk  alle twee even belangrijk  alle twee even belangrijk 

2. Hoe vond je dit boek?2. Hoe vond je dit boek?2. Hoe vond je dit boek?2. Hoe vond je dit boek?
 Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!) Kleur de ballonnen. (1 ballon = niet zo heel leuk, 5 ballonnen = super!)

3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.3.  Sam droomde een spannend avontuur. Wat heb jij gedroomd vannacht? Teken dat.


