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Piraat Puck en 
het piratenfeest

Janneke SchotveldJanneke SchotveldJanneke SchotveldJanneke Schotveld
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie SupermeidenSerie SupermeidenSerie SupermeidenSerie Supermeiden

A. Vragen voordat je ‘Piraat Puck en het piratenfeest’ gaat lezen.

1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 1. Lees de achterkant van het boek. Heb je zin om dit boek te gaan lezen? 

££ Ja, het lijkt me erg leuk. Ja, het lijkt me erg leuk. Ja, het lijkt me erg leuk. Ja, het lijkt me erg leuk.
££ Ja, ik wil weten of Puck gaat winnen. Ja, ik wil weten of Puck gaat winnen. Ja, ik wil weten of Puck gaat winnen. Ja, ik wil weten of Puck gaat winnen. Ja, ik wil weten of Puck gaat winnen. Ja, ik wil weten of Puck gaat winnen. Ja, ik wil weten of Puck gaat winnen.
££ Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk. Ja, de kinderen die genoemd staan vonden het ook leuk.
£££ Nee, maar ik heb dit boek nu al gekozen. Nee, maar ik heb dit boek nu al gekozen. Nee, maar ik heb dit boek nu al gekozen. Nee, maar ik heb dit boek nu al gekozen. Nee, maar ik heb dit boek nu al gekozen. Nee, maar ik heb dit boek nu al gekozen. Nee, maar ik heb dit boek nu al gekozen. Nee, maar ik heb dit boek nu al gekozen.

2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 2.  Kijk naar de voorkant van het boek. Waar speelt het verhaal zich af, denk je? Zet een rondje om de woorden 
die daarbij passen.die daarbij passen.die daarbij passen.die daarbij passen.die daarbij passen.

 toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden toekomst          eiland           Noordpool          warm land          verleden

                                                                            Nederland          nu          op zee          fantasielandNederland          nu          op zee          fantasielandNederland          nu          op zee          fantasielandNederland          nu          op zee          fantasielandNederland          nu          op zee          fantasielandNederland          nu          op zee          fantasielandNederland          nu          op zee          fantasielandNederland          nu          op zee          fantasieland

B. Als je bladzijde 16 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen. 

1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?1. Puck doet mee aan de Piratenspelen. Ze wil de Schat vinden. Denk je dat het lukt?

£££ Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af.  Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af.  Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af.  Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af.  Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af.  Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af.  Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af.  Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af.  Ja, want anders loopt het verhaal niet goed af. 
£ Nee, want dan is het verhaal spannender. Nee, want dan is het verhaal spannender. Nee, want dan is het verhaal spannender. Nee, want dan is het verhaal spannender. Nee, want dan is het verhaal spannender. Nee, want dan is het verhaal spannender. Nee, want dan is het verhaal spannender. Nee, want dan is het verhaal spannender. Nee, want dan is het verhaal spannender.

2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?2. Welke spellen doen ze bij de Piratenspelen, denk je?
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Lees nu 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. 
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 kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je 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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C. Je hebt ‘Piraat Puck en het piratenfeest’ nu uit. Maak de vragen.

1.  Kijk nog even naar je antwoord bij B1. Had je het goed voorspeld?1.  Kijk nog even naar je antwoord bij B1. Had je het goed voorspeld?1.  Kijk nog even naar je antwoord bij B1. Had je het goed voorspeld?1.  Kijk nog even naar je antwoord bij B1. Had je het goed voorspeld?1.  Kijk nog even naar je antwoord bij B1. Had je het goed voorspeld?1.  Kijk nog even naar je antwoord bij B1. Had je het goed voorspeld?1.  Kijk nog even naar je antwoord bij B1. Had je het goed voorspeld?1.  Kijk nog even naar je antwoord bij B1. Had je het goed voorspeld?

 ja     /    nee ja     /    nee ja     /    nee

2. Wat vind je van de tekeningen? Je mag meer dingen kiezen.2. Wat vind je van de tekeningen? Je mag meer dingen kiezen.2. Wat vind je van de tekeningen? Je mag meer dingen kiezen.2. Wat vind je van de tekeningen? Je mag meer dingen kiezen.2. Wat vind je van de tekeningen? Je mag meer dingen kiezen.2. Wat vind je van de tekeningen? Je mag meer dingen kiezen.2. Wat vind je van de tekeningen? Je mag meer dingen kiezen.2. Wat vind je van de tekeningen? Je mag meer dingen kiezen.

££ Ze maken het verhaal leuker. Ze maken het verhaal leuker. Ze maken het verhaal leuker. Ze maken het verhaal leuker.
££ Ze passen goed bij het verhaal. Ze passen goed bij het verhaal. Ze passen goed bij het verhaal. Ze passen goed bij het verhaal. Ze passen goed bij het verhaal.
££ Ze maken het verhaal spannender. Ze maken het verhaal spannender. Ze maken het verhaal spannender. Ze maken het verhaal spannender. Ze maken het verhaal spannender.
££ Ze passen niet goed bij het verhaal. Ze passen niet goed bij het verhaal. Ze passen niet goed bij het verhaal. Ze passen niet goed bij het verhaal. Ze passen niet goed bij het verhaal. Ze passen niet goed bij het verhaal. Ze passen niet goed bij het verhaal.
££ Ik kijk nooit naar de tekeningen. Het gaat om de tekst. Ik kijk nooit naar de tekeningen. Het gaat om de tekst. Ik kijk nooit naar de tekeningen. Het gaat om de tekst. Ik kijk nooit naar de tekeningen. Het gaat om de tekst. Ik kijk nooit naar de tekeningen. Het gaat om de tekst. Ik kijk nooit naar de tekeningen. Het gaat om de tekst. Ik kijk nooit naar de tekeningen. Het gaat om de tekst. Ik kijk nooit naar de tekeningen. Het gaat om de tekst.

3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?3. Puck krijgt in het verhaal steeds punten. Nu mag jij punten geven. Hoeveel punten geef je dit boek?

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

4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 4.  In dit boek komen veel personen voor: Puck, Sjoela, Mans, Bella, Latifa, Bora en kapitein Brulboei. 
Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.Wie zou jij wel willen zijn? Schrijf ook op waarom.
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