Hieronder vind je boekentips voor de groepen 1 t/m 5. Laat de gehele klas het
boek meelezen of kies ervoor om dit in kleinere groepjes te doen.
De boekentips bestaan uit boeken met kortere hoofdstukken. Per boekentip
zijn er vragen uitgewerkt die je kunt stellen als een bepaald hoofdstuk gelezen
is of wanneer het boek geheel uit is.
Tip: Zorg er voor aanvang van het videobellen voor dat je al bij de online
bibliotheek bent ingelogd en het boek in beeld is. Pas eventueel ook alvast de
voorkeur aan qua lettergrootte en/of het aantal bladzijdes dat u in beeld wilt
laten zien. Zo kun je direct starten.
Veel succes!

Boekentips voor Groep 1 / 2

In dit heerlijk dikke voorleesboek staan maar liefst 30 verhalen over de bende
van vier: tweeling Mies en Jet, hun jongere broertje Kees en hun gekke vader..
Zo moet Kees bijvoorbeeld een spreekbeurt houden op school, maar hij weet
geen leuk onderwerp. Poezen, dino’s ? daarover is al honderd keer verteld.
Maar dan krijgt papa een van zijn geniale ingevingen: waarom niet een
spreekbeurt over scheetjes?

Vragen die na het eerste voorgelezen verhaal te stellen zijn:
1. Vindt de moeder van Kees het goed dat Kees een spreekbeurt wil houden over scheetjes?
( Nee, ze vindt het raar)
2. Mama komt op school kijken naar de spreekbeurt van Kees. Wat gebeurt er als mama op
de stoel gaat zitten? ( ze gaat op een rubberen scheetkussen zitten)
3. Hoe wordt een scheet ook wel eens genoemd? ( wind)
4. Kees heeft een scheet meegenomen naar school. Waar heeft hij deze in bewaard? ( een
jampotje)
5. Waar of niet waar: Scheetjes zonder geluid stinken het ergst ( waar)

Tim mag van zijn vader buiten spelen, maar moet wel op de stoeptegels
blijven. En dat doet hij dus. Maar of dat nu altijd zo veilig is?

Vragen die na het voorgelezen verhaal te stellen zijn:

1. Waarom vindt vader het gevaarlijk om van de stoeptegels af te gaan?
( er is veel verkeer ( auto’s, vrachtwagens, bussen) waar Tim voor uit moet kijken)
2. Wat is een stratenmaker?
( een beroep waarbij iemand straten, stoepen en pleinen aanlegt)
3. Waarom komt papa naar buiten rennen?
( Hij ziet dat Tim wegrijdt op een vrachtwagen)
4. Doet Tim niet gevaarlijk vinden jullie?
5. Wat zijn havenwerkers?
( Iemand die in een haven spullen op een boot legt of van een boot afhaalt)
6. Doet de vader van Tim gevaarlijk?
( eigenlijk wel, hij hangt aan een brug om Tim te redden)
7. Waarom liggen er stoeptegels op een boot?
( deze tegels worden naar een andere plek, misschien wel het buitenland,
gebracht)

Boekentip groep 3

Foeksia beleeft weer allerlei avonturen.
Ze past op de babydieren in het bos en op de
verjaardag van juf Minuul treedt ze met haar
vriendinnen op in een echte heksenband.
Verschillende korte verhalen.

Vragen die na het voorgelezen verhaal te stellen zijn:

hoofdstuk ‘de verdwijnspreuk’
1.Wat mogen ze van juf Minuul wegtoveren? ( stenen)
2. Wat tovert Foeksia per ongeluk weg? (De Heksenschool)
3. Wie helpt Foeksia de Heksenschool weer terug te toveren?
( tovenaar Kwark)
hoofdstuk ‘Wozzie de poes’
1. Waarom moet de vader van Foeksia zo niezen?
( hij is allergisch voor poezen)
2. Waar brengt ze Wozzie naar toe? ( naar een vriend, Tommie)
hoofdstuk ‘het lentekind’
1. Waarom moeten alle vogels huilen? ( de eieren zijn verdwenen)
2. Wie heeft de eieren gestolen? ( het Lentekind)
3. Wat gebeurt er als Foeksia bij het Lentekind is? ( alle eieren komen uit)
hoofdstuk ‘heksenbezem op hol’
1. Hoe komt het dat de bezem op hol slaat?
( de bezem viel in een ton doldrank)
2. Wie helpt Foeksia om de bezem weer rustig te krijgen? ( Grobje)

hoofdstuk ‘de heksenband’
1. Wat gebeurt er als Grobje de zingende zaag bespeelt?
( de ruiten van de Heksenschool gaan kapot?
2. Hoe kwam het dat de instrumenten raar deden?
( Grit en Murmeltje gebruikten een handje toverstof)
hoofdstuk ‘een olifant in het heksenbos’
Welk dier toverde Grobje uit het boek? ( olifant)

hoofdstuk ‘Tommies pestkop’
Welke jongen pest Tommie? (Dino de Saurus)
hoofdstuk ’het Zomerkind’
Waarom schrikt Foeksia als ze naast een vis gaat zwemmen?
( het blijkt een zeemeermin te zijn)
hoofdstuk ‘de zwerfdeur’
Wat gebeurt er als Foeksia een blauwe zwerfdeur ziet?
( ze verdwijnt op een andere plek in een andere tijd)
hoofdstuk ‘Foeksia past op’
Wat is de verrassing van Foeksia op de Grote Verrasdag?
( ze past op de kinderen van alle dieren)

Boekentip groep 4

De vader van Bart en Bibi heeft een oude boot gekocht die hij wil verbouwen
tot een botel. Als alles klaar is, worden Bart en Bibi vals beschuldigd van
diefstal.

Vragen die na het voorgelezen verhaal te stellen zijn:
1. In welk land is vader Carlo geboren? ( Italië)
2. Wat is het beroep van de moeder van Bibi en Bart? ( fotograaf)
3. Wat is een botel? ( een hotel op het water)
4. De naam van de boot is Bibalo. Waarom heet deze boot zo?
( hij is genoemd naar de beginletters Bibi, Bart en moeder Lottie)
5. In het verhaal blijkt Bibi te schrikken voor een plumeau. Wat is een
plumeau? ( een pluimborstel waarmee je kunt afstoffen)
6. Bart en Bibi ontmoeten Nino. Wat voor soort winkel heeft de vader van
Nino? ( een ijssalon)
7. Wat kost een nachtje slapen op Bibalo met een voortreffelijk ontbijt erbij?
( 25 euro)
8. Hoe heet de beroemde tv-presentator, waarbij gestolen is?
(Jos Hoenderdos)
9. Wat ontdekt Bibi in de tas van Ivette? ( de gestolen spullen)
10. Waarom heet het boek ‘een spetterend begin’ ? ( omdat dief Ivette in het
water valt en Bibalo net zijn eerste ontvangende gasten heeft)

Boekentip Groep 5

Iedereen kent Fixit, maar niemand weet wie of wat het is. De club lost in het
geheim de problemen van kinderen op.
Na het verhaal kunt u de volgende quizvragen stellen:
1. Leila krijgt een geheimzinnig telefoontje van Engel. Ze moet naar de
speelgoedwinkel. Wat is de naam van de speelgoedwinkel? ( hoy-toy)
2. Wat staat er op de sticker die Fixit achterlaat als een probleem is opgelost
( Geen probleem met Fxit)
3. Welke naam krijgt Leila als ze bij de groep van Fixit komt? ( Panter)
4. Hoe het de hond van het Brein? ( Urk)
5. Wat is het geheime wapen van Engel? ( ze kan heel goed nep-huilen)
6. Wat was het probleem van Silvio? ( hij werd gepest door 2 kinderen)
7. Wie moest er van zijn ouders op de huiswerkclub? ( Ralf)
8. Bij welke 2 problemen wilde Tess hulp van de Fixit-club?
( haar opa wil op zijn bankje terug, die bezet wordt door 2 oude vrouwen en
Tess will graag dat haar vriendin Jimilia de talentenjacht wint)
9. Emma uit groep 5 moet een spreekbeurt houden, maar dat wil ze niet. Op
welke school zit ze?
( Theo Thijssenschool)
10. Jay wil ook graag bij de Fixit-club. Lukt hem dat? ( Nee)

