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Leerdoel: boekoriëntatie
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met je juf of meester praten over het boek.

A. Vragen voordat je ‘Opa’s en oma’s stelen niet’ gaat lezen.
1.

Bekijk de voorkant en de achterkant van het boek. Lees ook de titel en de achterkant.
Welke woorden passen bij dit verhaal? Omcirkel die.
vroeger

detective
nu

spannend

huisdieren

saai

oude mensen

jatten
school

een jongen
opa’s en oma’s

2.

Koen gaat als een heuse detective op onderzoek uit. Lees en bekijk bladzijde 6 en 7.
Wie zou het aapje gestolen hebben, denk jij?

£
£
£
£

Koen zelf
de opa van Koen
Louise
Willem

£
£
£
£

aapjes

Maarten
Donna
Frederik
Niemand, het aapje is gewoon ontsnapt.

B. Als je bladzijde 18 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
1.

Bekijk de tekening op bladzijde 18 nog een keer. Je ziet daar een kanarie vliegen. Is dat het huisdier van Willem?

£
£
£
£

Nee, dat is het huisdier van Koen.
Ja, dat is Willems huisdier.
Nee, die vogel is net van buiten naar binnen gevlogen.
Nee, die kanarie vliegt daar niet echt. Willem vertelt een mop over een kanarie.

2.

Willem houdt van grapjes. Waar zie je dat aan op de tekening? Kruis aan.

£
£
£

Er staat een rummikub-spel op tafel.
Er ligt een scheetkussen op de stoel.
Er hangt een foto van Maarten aan de muur.

£
£
£

Willem lacht zo hard, dat zijn stoel bijna omvalt.
Er hangt een schilderijtje met het woord ‘FUN’.
Willem heeft thee gezet en koekjes gebakken.

Lees nu dit boek.
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C. Je hebt ‘Opa’s en oma’s stelen niet’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Bekijk de tekening op bladzijde 27 nog een keer. Je ziet de populaire schrijfster Lara Lofman. Achteraan staat
nog iemand. Wie is dat en waarom is er een donker wolkje boven haar hoofd getekend?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

2.

Wat vind je van de tekeningen in dit boek? Je mag meer kruisjes zetten.
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£
£
£
£
£

Er is veel op te zien.
Er is weinig op te zien.
Het is gek dat sommige dingen niet ingekleurd zijn.
Het is juist leuk dat sommige dingen niet ingekleurd zijn.
Ze passen goed bij het verhaal.
Ze passen niet goed bij het verhaal.

3.

Op de tekeningen is veel te zien. Kijk maar eens op bladzijde 15. Aan een foto op het kastje zie je dat opa
vroeger brandweerman was. Teken nu jouw eigen opa of oma. Teken eromheen dingen waaraan je kunt zien
hoe jouw opa of oma is.
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