Doeblad

Quiz
Welk boek van Paul van Loon past bij jou?
Paul van Loon heeft veel boeken gemaakt.
Maar welk boek is leuk voor jou?
Kies dan een boek.

1. Het is feest op school. Als wie ga jij?

5. Welk dier vind jij leuk?

D.

Als een spook.

A. Een aap.

B.

Als een eenhoorn.

D. Een slang.

C.

Als een tweeling.

C. Een olifant.

A.

Als een pipo.

B. Een mol.

2. Je mag in de tuin spelen. Wat doe je?

6. Je loopt in het bos en hoort iets in een struik.

D.

Ik bouw een fort.

Wat doe je?

C.

Ik ga eten op een kleed.

B. Je hoopt dat het een gek beest is.

A.

Ik spuit mama nat.

A. Je zet een blaadje op je hoofd en praat terug.

B.

Ik zorg voor mijn eenhoorn.

C. Je rent weg, want alleen in het bos zijn is eng.
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Doe de test.

D. Je hoopt dat het een boef is en duikt de struik in.
3. Wat eet jij het liefst?
A.

IJs dat knettert.

7. In het pretpark ga ik:

C.

Pizza.

C. in het schip.

B.

Bibimbap

A. naar de lachspiegel.

D.

Wormen.

D. in het spookhuis.
B. in het doolhof.

4. Welk spel speel je graag?
D.

Verstoppertje.

8. In de speeltuin ga ik:

C.

Tikkertje.

A. hoog op de wip.

A.

Laat me niet lachen.

B. op de schommel.

B.

Wie is het?

C. samen in het klimrek.
D. speuren naar beestjes.

Sluit aan bij school
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Antwoorden

Meeste
Die mop is top!
Paul van Loon

moppenboek

feest in het

b o s
kleuters samenleesboek

Ik wil graag dit huis kopen.
Spookt het hier?

Nee hoor.
En ik kan het weten.
Ik woon hier al meer dan 500 jaar.

met tekeningen van Hugo van Look

4+

6+

Jij vindt het leuk om grapjes te maken.
Je legt een drol die nep is op de straat.
Of je spet je mama nat.
Als je maar lol hebt.
Dat kan ook met een boek.
Kies maar:
Die mop is top! en feest in het bos.

Meeste
Paul van Loon

wat

Boven
op

versjes

Jij bent gek op rare dingen.
Op een beest dat niet bestaat.
Of een tante die heel plat is.
Je bent lief, maar doet soms stoute dingen.
Voor jou schreef Paul van Loon:
Boven op tante Agaat en Wat doen we met de juf?

doen we
met

tante
Agaat
wat doen we met de juf?

Boven op tante Agaat

de juf?

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

6+

6+

Meeste
E4

lezen met

Paul van Loon

pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

door Gerard Leever

Paul van Loon • pak me dan!

Wij zijn de Weerwolfwezen

rwolfwezen willen ’s nachts niets liever
len. Maar Moema, de baas van het
s vindt dat geen goed idee en haar
et. Zijn de Weerwolfwezen Moema
af en gaat het ze toch lukken?

strip
spanning
strip
zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

7+

7+

Jij bent niet graag in je up.
Een spel speel je met een vriend.
En eten deel je graag.
Ook een boek lees je het liefst samen.
Deze boeken zijn heel ﬁjn voor jou:
Wij zijn de Weerwolfwezen en pak me dan!

en de zaak van de schildpad

en de zaak van
de schildpad

Paul van Loon • Echte boeven?

Sa
Schoffel

lezen met

toneellezen

Briljant, wij
hebben je
zoon!
Wij will

Echte

boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

Paul van Loon

Meeste

w aa r

is noura?

Is iets eng?
Dan roep jij: hoera!
En speuren doe jij ook heel graag.
Naar een beest of naar een boef.
En dat kan met Sam Schoﬀel en de zaak van de schildpad!
En probeer ook: waar is Noura en Echte boeven?
kleuters samenleesboek

strip

met tekeningen van Hugo van Look

4+

7+

7+
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