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hoed van oma Blootje
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Uitgeverij: Querido Kinderboek

Leerdoelen:
leesplezier bevorderen, leesmotivatie vergroten
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed. Als je het maar kunt
uitleggen. Zo leer je over een boek na te denken.
En kun je met je juf of meester praten over het boek.

Vraag 1
Bekijk de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek?
oma

hond
op bezoek

schilderij

tuin

koningin Máxima

leuk

grappig

Jubelientje
haren
kinderboeken

pet

jurk

kind

museum
brief

potvis

kaartje

hoed
Dirk-Jan

kasteel

Vraag 2
Lees de naam van de schrijver. Heb je al eerder een boek van Hans Hagen gelezen?

£
£
£
£

Ja, een ander boek over Jubelientje.
Nee, nog nooit.
Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker.
Ja, ik vind dat Hans Hagen leuk schrijft.

Vraag 3
Jubelientje, Dirk-Jan en oma gaan naar het museum. Wat weet jij van een museum?

£
£
£
£
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In een museum kun je leuke en mooie dingen bekijken en je leert er ook nog wat van.
Uit een museum mag je dingen mee naar huis nemen om te lenen.
In een museum staan meestal heel oude dingen en leer je over geschiedenis.
In een museum mogen kinderen vaak speurtochten doen en opdrachten maken.
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Vraag 4
Oma vertelt dat er veel soorten musea zijn. Zet een kring om musea waar jij ooit geweest bent. Zet een andere
kleur kring om musea waar jij wel naartoe zou willen gaan.
museum over vliegtuigen

museum met schilderijen

museum over kinderboeken
museum over auto’s

museum over stoommachines

Stedelijk Museum
museum over snoep

Wat-heb-jij-op-je-hoofd-museum

museum over dinosaurussen
museum over mode

museum over mummies

Rijksmuseum

museum in een kasteel

Vraag 5
Naar welke musea gaat Jubelientje? Trek lijnen naar de dingen die er te zien zijn.
Stedelijk Museum
Het Spoorwegmuseum
Kinderboekenmuseum
Museon
Rijksmuseum
Kasteel Muiderslot
WHJOJH-museum

stoomtreinen, paardentrams en nog meer treinen
moderne kunst
spullen van ridders
dinosaurussen, skeletten en nog meer uit de natuur
hoedjes, mutsen, helmen en nog veel meer
oude schilderijen en oude dure voorwerpen van vroeger
kinderboeken en spullen over verhalen in kinderboeken

Vraag 6
Oma is bijna jarig en daarom neemt ze Jubelientje en Dirk-Jan mee naar het museum.
Waar ben jij weleens met je opa of oma naartoe geweest?

£
£
£
£

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

£
£
£
£

naar een pretpark
naar het bos
naar de camping
.............................................................................

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

£
£
£
£
£
£
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Ik wil een ander boek over Jubelientje en haar oma lezen.
Ik wil een ander boek van Hans Hagen lezen.
een boek over schilderijen
een boek over treinen
een boek over dinosaurussen, potvissen en ander grote dieren
een boek over …………………………………………………………………………............................................................................
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Vraag 8
Als jij een eigen museum zou inrichten, wat zou daar dan te zien zijn? Teken het hier.
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