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Leerdoelen: 
leesplezier bevorderen, leesmotivatie vergroten
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Vraag 5
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Vraag 6
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Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?

£££ naar de dierentuin naar de dierentuin naar de dierentuin naar de dierentuin naar de dierentuin
£££ naar de winkels naar de winkels naar de winkels naar de winkels naar de winkels
££ naar de speeltuin  naar de speeltuin  naar de speeltuin  naar de speeltuin 
£££ naar het zwembad  naar het zwembad  naar het zwembad  naar het zwembad 

Vraag 7
Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?Over welk onderwerp zou jij na het lezen van dit boek willen lezen?

££ Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen. Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen.
£££ Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen. Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen.
£££ een boek over schilderijen een boek over schilderijen een boek over schilderijen een boek over schilderijen een boek over schilderijen een boek over schilderijen
£ een boek over treinen een boek over treinen een boek over treinen een boek over treinen een boek over treinen
£££ een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren
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Vraag 4Vraag 4Vraag 4

Vraag 6Vraag 6Vraag 6Vraag 6

Vraag 5Vraag 5

Vraag 7Vraag 7Vraag 7

££ naar een pretpark  naar een pretpark  naar een pretpark  naar een pretpark  naar een pretpark 
£££ naar het bos  naar het bos  naar het bos 
£ naar de camping naar de camping naar de camping naar de camping naar de camping

££ ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
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Vraag 8
Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.
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