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De beesten 
van boer Bert

Jan Paul SchuttenJan Paul SchuttenJan Paul Schutten
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie AVI kanjersSerie AVI kanjersSerie AVI kanjers

A.  Vragen voordat je het boek gaat lezen.

1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.1. Kijk goed naar de kaft. Voor en achter! Welke beesten heeft boer Bert? Wat denk je? Zet er een rondje om.
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2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.2. Blader door het boek. Wat vind je van de plaatjes? Kruis aan.

££ Ze zijn mooi. Ze zijn mooi. Ze zijn mooi.
£££ Ze zijn saai. Ze zijn saai. Ze zijn saai. Ze zijn saai.

B. Stop bij bladzijde 14 met lezen. Maak de vragen. 

3.  Hoe zou jij het geitje noemen?3.  Hoe zou jij het geitje noemen?3.  Hoe zou jij het geitje noemen?3.  Hoe zou jij het geitje noemen?3.  Hoe zou jij het geitje noemen?3.  Hoe zou jij het geitje noemen?3.  Hoe zou jij het geitje noemen?
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4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.4. Je ziet dieren op het plaatje van bladzijde 14. Je ziet ook een taart. Waar zou dit verhaal over gaan?  Kruis aan.

£ Boer Bert voert de dieren. Boer Bert voert de dieren. Boer Bert voert de dieren. Boer Bert voert de dieren. Boer Bert voert de dieren. Boer Bert voert de dieren.
£££ Boer Bert en de dieren vieren feest. Boer Bert en de dieren vieren feest. Boer Bert en de dieren vieren feest. Boer Bert en de dieren vieren feest. Boer Bert en de dieren vieren feest. Boer Bert en de dieren vieren feest. Boer Bert en de dieren vieren feest. Boer Bert en de dieren vieren feest.
££ Boer Bert krijgt een taart. Boer Bert krijgt een taart. Boer Bert krijgt een taart. Boer Bert krijgt een taart. Boer Bert krijgt een taart. Boer Bert krijgt een taart.

Lees weer verder in het boek.

Leerdoel: boekoriëntatie en ontwikkeling van leesvoorkeur
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

££ Ze zijn leuk. Ze zijn leuk. Ze zijn leuk. Ze zijn leuk.
££ Er is veel kleur. Er is veel kleur. Er is veel kleur. Er is veel kleur.

££ Ze zijn niet mooi. Ze zijn niet mooi. Ze zijn niet mooi. Ze zijn niet mooi. Ze zijn niet mooi.
££ Er zitten grapjes in. Er zitten grapjes in. Er zitten grapjes in. Er zitten grapjes in. Er zitten grapjes in. Er zitten grapjes in.
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C. Je hebt het boek nu uit. Maak de vragen.

5. Kijk nog eens naar bladzijde 74 en 75. Welk verhaal vond je het leukst?5. Kijk nog eens naar bladzijde 74 en 75. Welk verhaal vond je het leukst?5. Kijk nog eens naar bladzijde 74 en 75. Welk verhaal vond je het leukst?5. Kijk nog eens naar bladzijde 74 en 75. Welk verhaal vond je het leukst?5. Kijk nog eens naar bladzijde 74 en 75. Welk verhaal vond je het leukst?5. Kijk nog eens naar bladzijde 74 en 75. Welk verhaal vond je het leukst?5. Kijk nog eens naar bladzijde 74 en 75. Welk verhaal vond je het leukst?5. Kijk nog eens naar bladzijde 74 en 75. Welk verhaal vond je het leukst?
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6. Wat vond je van het boek? Kleur 1 of meer sterren.6. Wat vond je van het boek? Kleur 1 of meer sterren.6. Wat vond je van het boek? Kleur 1 of meer sterren.6. Wat vond je van het boek? Kleur 1 of meer sterren.6. Wat vond je van het boek? Kleur 1 of meer sterren.6. Wat vond je van het boek? Kleur 1 of meer sterren.

verhaal:       
plaatjes:       

7. Welk dier vond je het liefst? Teken het hier.7. Welk dier vond je het liefst? Teken het hier.7. Welk dier vond je het liefst? Teken het hier.7. Welk dier vond je het liefst? Teken het hier.7. Welk dier vond je het liefst? Teken het hier.7. Welk dier vond je het liefst? Teken het hier.7. Welk dier vond je het liefst? Teken het hier.7. Welk dier vond je het liefst? Teken het hier.

8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!8. Wie zou dit boek ook graag lezen? Schrijf de naam maar op. En geef de tip dan door!
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