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Rachel wil een poes
1. Beestenboel
Lees de tekst en beantwoord daarna de vragen.
Op de eilanden zijn veel zwerfdieren. Regelmatig zie je geiten, ezels en honden vrij door de straten lopen.
Ze zoeken eten en drinken. Ze zijn lastig voor mensen.
De regering wil deze dieren vangen. Ze zoeken de eigenaren van deze zwerfdieren.
1. Welke titel past boven de tekst?
A. Lastdieren
B. Zwerfdieren
C. Eten en drinken
2. In de tekst staat een opsomming: welke dieren worden opgesomd?

3. In de tekst staat een samengesteld woord: welk woord bestaat uit twee woorden?

2. Gelijk of ongelijk
Lees de vragen en geef antwoord.
1. Je juffrouw zegt: ‘Dit is een heremietkrab. Heb ik gelijk?’
Jij ziet: het is geen heremietkrab, het is een kikker! Wat zeg je tegen de juffrouw?
2. Je ziet een hond. Je vriendin zegt dat het de hond van Rachel is. Dat is waar.
Wat zeg je tegen je vriendin?
3. Je vriendin zegt dat de school morgen dicht is. Jij weet dat er wel school is. Wat zeg je tegen je vriendin?

3. Nooit, vaak, vaker, vaakst
Lees de tekst. Welk dier wandelt het meest?
Zet in de goede volgorde van: nooit – minst vaak – vaker - vaakst.
A. Rachel heeft een hond. Twee keer per dag wandelt zij met de hond.
B. Carlos heeft ook een hond. Hij gaat wekelijks met zijn hond wandelen.
C. Julio heeft een vis. Hij gaat nooit met zijn vis wandelen.			
D. Daniel heeft een paard. Hij wandelt maandelijks met zijn paard.
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4. De fotowedstrijd
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Wordt jouw huisdier ‘huisdier van de maand november’?
DOE
Maak kans op een goodiebag.
MEE
EN W
Upload de leukste foto van je huisdier!
IN!!
Geef daarna de foto ook af bij de winkel.
De beste foto hangen wij aan de muur in onze zaak.
Deel dit bericht ook met je vrienden.
Misschien willen zij ook wel meedoen!

Jij wilt die prijs! Wat moet je doen?
Zet onder elkaar: let op de spelling!
1.
2.
3.

5. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in.
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed.
1. Lezen: ik kan de belangrijkste informatie uit een tekst halen de titel, een opsomming, samengestelde woorden.

2. Gesprekken: ik kan informatie delen, instemmen of zeggen dat iemand gelijk heeft.		

3. Lezen: ik kan informatie die ik zoek in een tekst vinden - frequenties.

4. Lezen ik kan instructies in een tekst vinden.

