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1. Zo begint het
Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).Lees hoofdstuk 1 van dit boek voor (pagina 11, 12, 13, 14 en 15).

2. Wat voor soort boek wordt dit?
Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering Geef de kinderen werkblad 1. Op dit werkblad staan vier beweringen. Ieder kind kiest een bewering 
waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij waarvan hij of zij denkt dat die waar is en vult in met zinnen uit het eerste hoofdstuk waarom hij of zij 
dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk dat denkt. Om de kinderen te ondersteunen bij deze opdracht kunt u kopietjes van het eerste hoofdstuk 
printen en (per groepje) een kopie aan de kinderen geven.printen en (per groepje) een kopie aan de kinderen geven.printen en (per groepje) een kopie aan de kinderen geven.printen en (per groepje) een kopie aan de kinderen geven.printen en (per groepje) een kopie aan de kinderen geven.printen en (per groepje) een kopie aan de kinderen geven.printen en (per groepje) een kopie aan de kinderen geven.printen en (per groepje) een kopie aan de kinderen geven.

Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van Als iedereen werkblad 1 heeft ingevuld, kan geïnventariseerd worden wat de kinderen verwachten van 
dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering dit boek. Laat bij elke bewering enkele kinderen zinnen oplezen waarvan zij vinden dat die de bewering 
ondersteunen.ondersteunen.

Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.Hierna gaan de kinderen het boek lezen of leest u het boek voor.
Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering Als het boek uit is, gaan de kinderen bekijken of zij nog steeds achter de door hun gekozen bewering 
staan en welke woorden en zinnen zij daarvoor hebben opgeschreven.staan en welke woorden en zinnen zij daarvoor hebben opgeschreven.staan en welke woorden en zinnen zij daarvoor hebben opgeschreven.staan en welke woorden en zinnen zij daarvoor hebben opgeschreven.staan en welke woorden en zinnen zij daarvoor hebben opgeschreven.staan en welke woorden en zinnen zij daarvoor hebben opgeschreven.staan en welke woorden en zinnen zij daarvoor hebben opgeschreven.staan en welke woorden en zinnen zij daarvoor hebben opgeschreven.

Lezen verboden!
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Rens is de gewoonste jongen die er bestaat. 
Hij houdt van spannende fi lms. 
Maar spannende boeken, daar vindt hij niets aan.
Rens houdt niet van lezen. Gelukkig houden 
ze bij Rens thuis ook niet van lezen.
Maar juf Ina wel. Zij wil dat Rens gaat lezen, 
want dan wordt zijn AVI-niveau beter. 
En dat schijnt ergens goed voor te zijn.
Op een dag komt neef Oskar logeren met een 
koff er vol boeken.

verboden!
Lezen

anneke scholtens
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3. Schrijfopdracht: ander soort boek, andere zinnen.
Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:Laat kinderen zinnen bedenken die in Lezen verboden! hadden kunnen staan als het boek:
• Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen. Een ernstig boek was geweest, dat kinderen wil waarschuwen voor te weinig lezen.
• Een boek was geweest waar je wat van kan leren. Een boek was geweest waar je wat van kan leren. Een boek was geweest waar je wat van kan leren. Een boek was geweest waar je wat van kan leren. Een boek was geweest waar je wat van kan leren. Een boek was geweest waar je wat van kan leren. Een boek was geweest waar je wat van kan leren.
• Een verhaal was geweest dat vroeger echt is gebeurd. Een verhaal was geweest dat vroeger echt is gebeurd. Een verhaal was geweest dat vroeger echt is gebeurd. Een verhaal was geweest dat vroeger echt is gebeurd. Een verhaal was geweest dat vroeger echt is gebeurd. Een verhaal was geweest dat vroeger echt is gebeurd. Een verhaal was geweest dat vroeger echt is gebeurd.

4. Oskar kan mooie verhalen vertellen. Wat denk jij: heeft Oskar zelf alles meegemaakt wat hij vertelt?

Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode Geef de kinderen werkblad 2. Op dit blad staan omslagen van boeken. De leerlingen zetten een rode 
kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.kring om de boeken waarvan zij denken dat Oskar ze gelezen heeft.
Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de Ze zetten daarna een groene kring om de boeken die ze kennen of ze zetten een groene stippellijn om de 
boeken die ze zouden willen lezen.boeken die ze zouden willen lezen.boeken die ze zouden willen lezen.boeken die ze zouden willen lezen.boeken die ze zouden willen lezen.boeken die ze zouden willen lezen.

Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. Bespreek wat de kinderen omcirkeld hebben en laat ze vertellen waarom ze die cirkels gezet hebben. 
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Werkblad 1
Wat voor soort boek wordt dit?Wat voor soort boek wordt dit?Wat voor soort boek wordt dit?Wat voor soort boek wordt dit?Wat voor soort boek wordt dit?Wat voor soort boek wordt dit?

Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lees alle vier de vakjes en kies het vakje dat jij denkt dat bij het boek Lezen verboden! Lezen verboden! Lezen verboden! hoort.hoort.
Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.Schrijf zinnen uit het eerste hoofdstuk op die jou laten denken dat dat waar is.

Ik denk dat Ik denk dat Ik denk dat Lezen verboden!Lezen verboden!Lezen verboden!Lezen verboden!Lezen verboden! een boek is om  een boek is om  een boek is om 
kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen kinderen te waarschuwen dat te weinig lezen 
niet goed voor je is.niet goed voor je is.niet goed voor je is.niet goed voor je is.niet goed voor je is.

Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de 
volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:

Ik denk dat Ik denk dat Lezen verboden!Lezen verboden!Lezen verboden!Lezen verboden! een boek is waar je  een boek is waar je  een boek is waar je 
wat van kunt leren.wat van kunt leren.wat van kunt leren.wat van kunt leren.

Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de 
volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:

Ik denk dat Ik denk dat Ik denk dat Lezen verboden!Lezen verboden!Lezen verboden!Lezen verboden! een grappig boek is. een grappig boek is. een grappig boek is. een grappig boek is. een grappig boek is. een grappig boek is.

Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de 
volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:

Ik denk dat Ik denk dat Lezen verboden! Lezen verboden! Lezen verboden! een echt gebeurd een echt gebeurd een echt gebeurd een echt gebeurd 
verhaal is dat vroeger is gebeurd.verhaal is dat vroeger is gebeurd.verhaal is dat vroeger is gebeurd.verhaal is dat vroeger is gebeurd.verhaal is dat vroeger is gebeurd.verhaal is dat vroeger is gebeurd.verhaal is dat vroeger is gebeurd.

Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de Ik denk dat omdat in het eerste hoofdstuk de 
volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:volgende zinnen staan:
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Werkblad 2
Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.Welke boeken heeft Oskar gelezen denk je? Zet daar een rode kring omheen.

Welke boeken heb jij gelezen? Zet daar een groene kring omheen. Welke boeken heb jij gelezen? Zet daar een groene kring omheen. Welke boeken heb jij gelezen? Zet daar een groene kring omheen. Welke boeken heb jij gelezen? Zet daar een groene kring omheen. Welke boeken heb jij gelezen? Zet daar een groene kring omheen. Welke boeken heb jij gelezen? Zet daar een groene kring omheen. Welke boeken heb jij gelezen? Zet daar een groene kring omheen. 
Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.Zijn er boeken die jij wel zou willen gaan lezen, zet er dan een groene stippellijn omheen.


