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Bekijk het boek: 

De voorkant: Welke informatie (wie, wat, waar) zie je hier over het boek?  

      -titel 

      -plaatje 

      -naam 

De achterkant 

In het boek:   hoeveel bladzijden? 

                        de illustraties (plaatjes/foto’s) 

                        blz. 38 en 39 

                        hoeveel hoofdstukken heeft het boekje? 

 

Lees het boek 
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Beantwoord de vragen:      

1. Hoe kun je meteen zien dat het boekje over een supermarkt gaat? 

2. Schrijf heel kort op waar het boek over gaat:     Wie (is de hoofdpersoon)? 

    Wat (gebeurt er)? 

              Waar (is het)? 

3. Wie is ‘ik’ (blz. 5)?  

4. Hoe heten de twee vriendinnen? 

5. Wat betekent ‘kletsen’ (blz. 5, 12, 15, 18)? 

6. Elena is verliefd. Op wie? 

7. Wie werken op vrijdag in de supermarkt? 

8. Wat doet de vrouw in de winkel? 

9. Op de tekening op blz. 25  zie je 2 personen. Wie zijn dat? 

10. Kijk op blz. 28. Hoe heet een vrouw die steelt? 

11. Wat zie je op de tekening op blz. 34? 

Belangrijke woorden: 

Kletsen   Een leuke jongen?  Omer    Wie ben jij? 

kletsen (ik klets) de krant (de kranten)  jarig    doorgaan (ik ga door) 

   vragen (ik vraag)  aardig  (         onaardig) 

losmaken (ik maak los)  

iedereen  (           niemand) 

een kant opkijken (ik kijk die kant op) 

(de hand) opsteken (ik steek mijn hand op)  

   

Een lange jas   Niet in de buurt  Wacht!    

zijn best doen (ik doe mijn best) ergens (           nergens)  de tube  tandpasta (de tubes)  

hard werken  (ik werk hard)  in de buurt (= dichtbij)  verdwijnen   (ik verdwijn)  

heen en weer    merken    (ik merk)  gebeuren    

nog een keer    ondertussen   nerveus    (          rustig) 

verbergen  (ik verberg)   de zak (de zakken)  de frisdrank (de frisdranken) 

         vertellen (ik vertel) 

         langs     
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Politie    In de kantine  Cool, man   Nooit saai 

op zoek zijn naar (ik ben op ..) de dief  (de dieven)  meteen    helemaal niet 

vastpakken (ik pak vast) de dievegge (de dievegges) tegenhouden (ik houd tegen) 

de schrik   stelen (ik steel)  opletten (ik let op) 

hetzelfde   dicht bij (           ver van ) 

dacht (denken, ik denk)  de film (de films) 

lelijk (        mooi)  sneller (snel – sneller – snelst)  

gek   (        normaal)  mijn hart klopt 

 

 

Keuze-opdrachten: 

1.   Elena komt thuis. Zij whatsappt naar Emma over Rik. Schrijf de whatsapp. Wat antwoordt Emma? 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Schrijf een zin bij elke illustratie. Zet de bladzij erbij. 
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3.   Zet een streep onder de werkwoorden in de woordenlijst hierboven. Vervoeg de volgende werkwoorden: 

 kletsen stelen verbergen 
ik  

 
  

jij  
 

  

hij / zij  
 

  

wij  
 

  

jullie  
 

  

zij  
 

  

        

       Maak een zin met elk werkwoord. 

4.   Teken een andere voorkant voor dit boekje. 

5.   Schrijf heel kort het verhaal op in je eigen woorden. 

 

Spreekvaardigheid. Praat samen over de volgende vragen: 

6.   Zou je bij de politie willen werken? Waarom wel /niet? 

7.   Heb je wel eens een winkeldief gezien? Wat doe je als je een dief ziet in de winkel? 

8.   Naar welke films kijk jij? (spannend, romantisch, science fiction, muziek) Ga je weleens naar de bioscoop? 
Kijk op internet welke films er zijn in De Bios in Drachten? Naar welke film ga jij? Waarom 

 


