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Baas pindakaas!

Marly van OtterlooMarly van OtterlooMarly van Otterloo
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie EstafetteSerie EstafetteSerie Estafette

A.  Vragen voordat je ‘Baas pindakaas!’ gaat lezen.

1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?1. Bekijk de kaft van het boek en lees de tekst. Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?

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

2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?2. De hond heet Worst. Waarom heet hij zo, denk je?

£££ Hij eet heel graag worstjes. Hij eet heel graag worstjes. Hij eet heel graag worstjes. Hij eet heel graag worstjes. Hij eet heel graag worstjes.
££ Hij eet heel graag pindakaas. Hij eet heel graag pindakaas. Hij eet heel graag pindakaas. Hij eet heel graag pindakaas. Hij eet heel graag pindakaas. Hij eet heel graag pindakaas.
££ Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst. Hij heeft een lang lijf en korte pootjes. Hij lijkt een beetje op een worst.
£££ Hij is heel erg dik.  Hij is heel erg dik.  Hij is heel erg dik.  Hij is heel erg dik.  Hij is heel erg dik. 

B. Als je bladzijde 19 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?1. Wat gaat Mara doen met de pindakaas, denk je?

£££ kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht. kijkt er alleen even naar en draait de pot dan weer dicht.
££ Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht.  Ze ruikt er alleen even aan en draait de pot dan weer dicht. 
£££ Ze smeert een boterham met pindakaas. Ze smeert een boterham met pindakaas. Ze smeert een boterham met pindakaas. Ze smeert een boterham met pindakaas. Ze smeert een boterham met pindakaas. Ze smeert een boterham met pindakaas. Ze smeert een boterham met pindakaas. Ze smeert een boterham met pindakaas. Ze smeert een boterham met pindakaas.
£££ Ze eet de pindakaas zo uit de pot.  Ze eet de pindakaas zo uit de pot.  Ze eet de pindakaas zo uit de pot.  Ze eet de pindakaas zo uit de pot.  Ze eet de pindakaas zo uit de pot.  Ze eet de pindakaas zo uit de pot.  Ze eet de pindakaas zo uit de pot. 

2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?2. Snoep jij weleens stiekem ergens van? Zo ja, waarvan dan?

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

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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C.  Je hebt ‘Baas pindakaas!’ nu uit. Maak de vragen.

1. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een streep onder.1. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een streep onder.1. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een streep onder.1. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een streep onder.1. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een streep onder.1. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een streep onder.1. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een streep onder.1. Welke woorden passen bij dit verhaal? Zet daar een streep onder.

 mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai mooi     –     zielig     –     spannend     –     griezelig     –     leuk     –     fantasie     –     saai

 kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk kan echt gebeurd zijn     –     grappig     –     moeilijk     –     makkelijk

2. Wie zou jij willen zijn in dit verhaal? Waarom? 2. Wie zou jij willen zijn in dit verhaal? Waarom? 2. Wie zou jij willen zijn in dit verhaal? Waarom? 2. Wie zou jij willen zijn in dit verhaal? Waarom? 2. Wie zou jij willen zijn in dit verhaal? Waarom? 2. Wie zou jij willen zijn in dit verhaal? Waarom? 
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 …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.3.  Bekijk de tekeningen in het boek nog eens.
 Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten. Lees de zinnen. Waar ben je het mee eens? Je mag meer kruisjes zetten.

££ De tekeningen zijn heel kleurig. De tekeningen zijn heel kleurig. De tekeningen zijn heel kleurig. De tekeningen zijn heel kleurig. De tekeningen zijn heel kleurig. De tekeningen zijn heel kleurig. De tekeningen zijn heel kleurig.
£££ De tekeningen zijn saai. De tekeningen zijn saai. De tekeningen zijn saai. De tekeningen zijn saai.
£ De tekeningen zijn lelijk. De tekeningen zijn lelijk. De tekeningen zijn lelijk. De tekeningen zijn lelijk. De tekeningen zijn lelijk. De tekeningen zijn lelijk. De tekeningen zijn lelijk.
££ De tekeningen zijn mooi. De tekeningen zijn mooi. De tekeningen zijn mooi. De tekeningen zijn mooi. De tekeningen zijn mooi. De tekeningen zijn mooi.
££ De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal. De tekeningen passen goed bij het verhaal.
£££ Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan. Er zouden meer tekeningen in het boek moeten staan.

4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?4.  Hoe gaat het verder met Mara, denk je?
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 …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………… …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?5. Het boek is geschreven door Marly van Otterloo. Zou je nog een boek van haar willen lezen?

££ Ja, leuk! Ja, leuk!
£££ Nee, liever van een andere schrijver. Nee, liever van een andere schrijver. Nee, liever van een andere schrijver. Nee, liever van een andere schrijver. Nee, liever van een andere schrijver. Nee, liever van een andere schrijver. Nee, liever van een andere schrijver. Nee, liever van een andere schrijver.


