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Lees het boek samen
b.v. om en om een
stuk of samen hardop.
Spreek een seintje af
als je alleen wilt
lezen!

Heeft de schrijver van
dit boek meer boeken
geschreven?
Zoek samen uit welke
boeken je ook zou
willen lezen.

Welke interessante
weetjes staan er in het
boek die je nog niet wist?
Waar zou je nog meer
over willen
weten? Waar zou je de
informatie kunnen
vinden?

Zoek een woord dat
je belangrijk vindt in
dit boek en maak een
woordweb.

Wie is/zijn er belangrijk
in het verhaal?
Wat weet je over deze
persoon/personen?
Maak samen een lijstje
met kenmerken en
eigenschappen.

Stel aan je vader of moeder
n.a.v. het boek vragen die
beginnen met wie, wat,
waar, waarom, wanneer,
hoe. Weten ze het niet, ga
dan samen op zoek naar
het antwoord.

Wat is de volgorde van
het verhaal? Zet het op
een rijtje!

Verzamel 5 woorden uit
het boek die je eerst
niet kende en schrijf de
betekenis op.
Als je twijfelt, gebruik
dan het woordenboek
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Kies een bladzijde uit het
boek en probeer deze zo
mooi mogelijk voor te lezen.
Let daarbij op de leestekens
en woorden die aangeven
hoe je een woord of zin
kan lezen (zoals roepen en
fluisteren).

Ken je mensen die het
verhaal of boek heel
mooi zouden vinden?
Wie zouden het ook
moeten lezen en
waarom?

Maak 6 kaartjes en
schrijf op ieder
kaartje een stuk van
het verhaal, hussel ze
door elkaar en leg ze
in de goede volgorde.

Ga samen op zoek
naar stukken in het
verhaal die nooit in
het echt gebeuren.

Wat vond je tot nu
toe het mooist aan dit
boek, of het
spannendst?

Verzamel tijdens het lezen
van het boek de samengestelde woorden
(boterham, keukenprinses,
etc.). Schrijf deze woorden
op. Hoeveel hebben jullie er
gevonden en weet je van
elk woord de betekenis?

Schrijf zinnen uit het
.
boek op waarin een
uitdrukking of
gezegde staan.
Weten jullie samen
wat het betekent?

Bedenk samen een
ander einde van dit
boek. Schrijf dat op
en teken erbij als je
dat leuk vindt!

