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Suus redt 
de papegaai!

Mariken JongmanMariken JongmanMariken JongmanMariken Jongman
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie SupermeidenSerie SupermeidenSerie SupermeidenSerie Supermeiden

A. Vragen voordat je ‘Suus redt de papegaai!’ gaat lezen.

1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.

££ Ik hou van dieren. Ik hou van dieren. Ik hou van dieren.
££ De tekeningen zijn leuk. De tekeningen zijn leuk. De tekeningen zijn leuk. De tekeningen zijn leuk. De tekeningen zijn leuk. De tekeningen zijn leuk.
££ De kaft ziet er mooi uit. De kaft ziet er mooi uit. De kaft ziet er mooi uit. De kaft ziet er mooi uit. De kaft ziet er mooi uit.
£££ Ik las al eerder iets van Mariken Jongman. Ik las al eerder iets van Mariken Jongman. Ik las al eerder iets van Mariken Jongman. Ik las al eerder iets van Mariken Jongman. Ik las al eerder iets van Mariken Jongman. Ik las al eerder iets van Mariken Jongman. Ik las al eerder iets van Mariken Jongman. Ik las al eerder iets van Mariken Jongman.
£ Ik las al een ander boek over Suus. Ik las al een ander boek over Suus. Ik las al een ander boek over Suus. Ik las al een ander boek over Suus. Ik las al een ander boek over Suus. Ik las al een ander boek over Suus. Ik las al een ander boek over Suus. Ik las al een ander boek over Suus.
££ Het lijkt me een mooi verhaal. Het lijkt me een mooi verhaal. Het lijkt me een mooi verhaal. Het lijkt me een mooi verhaal. Het lijkt me een mooi verhaal. Het lijkt me een mooi verhaal. Het lijkt me een mooi verhaal.

2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?2. Lees de titel van het boek. En kijk naar de tekening op de voorkant. Waar gaat het verhaal over, denk je?

£££ Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen. Er is een papegaai ontsnapt. Suus gaat hem vangen.
£££ Suus bevrijdt een papegaai. Suus bevrijdt een papegaai. Suus bevrijdt een papegaai. Suus bevrijdt een papegaai. Suus bevrijdt een papegaai. Suus bevrijdt een papegaai.
£ Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter. Er is een papegaai ziek. Suus maakt hem beter.

B. Als je bladzijde 14 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen. 

1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 1. Buurvrouw Bobbi zit vast in de put. Hoe komt dat, denk je? 
 Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15. Tip: kijk ook goed naar de tekening op bladzijde 15.
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2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?2.  Kijk nog eens naar Wie is wie? Je leest over de hobby van de personen. Wat is jouw hobby?
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Lees nu weer verder in het boek.

Leerdoel: taalvaardigheid en boekoriëntatie
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 ‘Suus redt de papegaai!’ nu uit. Maak de vragen.

1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 1.  Suus spreekt veel talen: Papegaais, Aaps, Leeuws, Kats en … Burgemeesters. 
Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.Waarom zegt ze dat ze ook Burgemeesters spreekt? Kies het beste antwoord.

££ Suus kan met de burgemeester praten.  Suus kan met de burgemeester praten.  Suus kan met de burgemeester praten.  Suus kan met de burgemeester praten.  Suus kan met de burgemeester praten. 
££ Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte. Suus merkte dat de burgemeester eenzaam was. En dat hij te hard werkte.
££ De burgemeester kan ook met dieren praten, net als Suus. De burgemeester kan ook met dieren praten, net als Suus. De burgemeester kan ook met dieren praten, net als Suus. De burgemeester kan ook met dieren praten, net als Suus. De burgemeester kan ook met dieren praten, net als Suus. De burgemeester kan ook met dieren praten, net als Suus.

2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 2.  Suus en Bobbi vermommen zich. Dan noemen ze zichzelf Guus en Berend. Stel: jij vermomt jezelf ook. 
Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) Hoe noem jij jezelf dan? (Let op: het moet op je eigen naam lijken.) 
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3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.3. Welke woorden passen bij Suus? Zet er een rondje om.

 bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer bang          lief          onhandig          slim          niet aardig          stoer

             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos             redden          dierenliefhebber          houdt van lezen          boos

4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 4.  Wat voor soort woorden kwam je tegen in het boek? Je mag meer dingen aankruisen. 
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