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Puppy Academy,
Scout and the
sausage thief

Leerdoelen: taalvaardigheid, leesstrategieën
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.

Gill Lewis
Uitgeverij Zwijsen
Serie Books 4 you

A. Vragen voordat je ‘Puppy Academy, Scout and the sausage thief’ gaat lezen.
1.

Kijk naar het omslag en blader door het boek. Lees ook de achterkant. Wat denk jij?
Dit boek is… a. £ grappig

£ spannend

£ saai

£ griezelig

£ kinderachtig

£ avontuurlijk

Dit boek … b. £ kan ik makkelijk lezen
£ heeft best moeilijke woorden, maar het gaat wel lukken
£ is eigenlijk te moeilijk, maar ik ga het toch proberen
£ lijkt me niet leuk, ik zoek een ander boek
2.

Dit boek is in het Engels. Heb je al vaker een boek in het Engels gelezen?

£
£

Ja, ik heb ook …………………………..........…………………………………………… gelezen
Nee, dit is mijn eerste Engelse boek

B. Begin met lezen. Lees door tot bladzijde 18.
1. 	Nu weten we meer over de Puppy Academy en over Scout en haar vrienden. Scout droomt dat ze een
beroemde dief vangt. Ze wil dan ook een politiehond worden. We weten ook al iets meer over haar
vrienden Star, Pip en Murphy. Wat denk jij dat zij willen worden? Trek een lijn.
Scout
reddingshond
Star
politiehond
Pip		jachthond
Murphy
blindengeleidehond
2. 	Lees door tot bladzijde 36. Dit boek heeft een uitklapbare woordenlijst. Daarop kun je de woorden
opzoeken die er in de tekst anders uit zien. Wat vind je van deze woordenlijst?

£
£
£

Handig! Telkens als ik een woord niet weet, staat het op de lijst.
Er staan veel te weinig woorden op de lijst.
Ik heb de lijst eigenlijk niet nodig.

3.

Wat denk jij, Scout slaagt
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niet voor haar Care of the Community test.
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C. Lees het boek uit. Maak dan de volgende vragen.
1. 	Aan het begin van elk hoofdstuk staat er in het Nederlands wat er gaat gebeuren. Soms staat er een handige
tip of kleine opdracht bij. Er is een uitklapbare woordenlijst. Aan het eind van het boek vind je een samenvatting en ook nog een quiz.
Ik had het meest aan: …………………….............., omdat ………………………………….......................................………………..
2. 	Lees nog eens het stukje over de Engelse woordgrapjes op bladzijde 84. Dat kan natuurlijk in het Nederlands
ook. Wat zouden Nederlandse puppy’s anders doen dan kinderen?
Kinderen

puppy’s

- iets uit de hand laten lopen
- met de handen in het haar zitten
- op handen dragen
- iemand voor de voeten lopen
- een grote mond hebben
Wat vond je van de tekeningen in dit boek? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.

£
£
£
£
£
£
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Ze pasten goed bij het verhaal
Ze waren een beetje kinderachtig
Ze hielpen me om het verhaal beter te snappen
Ze maakten het verhaal grappiger
Ik heb niet zo op de tekeningen gelet
Ik zou zelf betere tekeningen
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