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Wat vond je van
het verhaal?
Bedenk er één
woord voor.

Wat vond je grappig?

Was er iets
in het verhaal
dat je niet begreep?
Wat was dat?

Wat vond je
spannend?

Ken je een verhaal of
boek dat aan
dit verhaal
doet denken?

Wat vond je
vervelend
of saai?

Wat vond je bijzonder
aan dit verhaal?

Bij welk deel
van het verhaal
zou jij een tekening
willen maken?

Wat vond je moeilijk?

Wat vind je van het
omslag?

Zag je het verhaal
voor je toen het werd
voorgelezen?

In het boek staan
geen illustraties.
Wat vind je daarvan?

Vond je het fijn
dat het verhaal
werd voorgelezen
of lees je liever zelf?

Heb je iets van het
verhaal geleerd?

Heb je een idee
van hoe het verhaal
verder gaat?

Welk cijfer
zou jij dit verhaal
geven?

Zou jij dit boek
zelf gekozen
hebben?

Aan wie zou jij dit
boek cadeau willen
doen? Waarom?
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Is er één
hoofdpersoon
of zijn er meer?

Op wie lijk jij
het meest, op
Atlanta of Finley?

Wat betekenen
de hoofdstuktitels?

Waarom denk jij
dat Atlanta deze
fietstocht maakt?

Atlanta wil geen
prinses genoemd
worden.
Hoe wil jij niet
genoemd worden?

Atlanta en Finley
hebben allebei een reden
voor hun fietstocht.
Wat is de reden van
Finley?

Atlanta wil eerst
helemaal niet met
Finley fietsen.
Waardoor verandert zij
van gedachten?

Waarom noemt Finley
het verhaal over
zijn geboorte een
sprookjesverhaal,
denk je?

Met wie zou jij graag
een fietstocht maken,
met Atlanta of met
Finley? Waarom?

Wat bedoelt Finley
met een kunstgebit
zonder tanden
voor een zombie-oma?

Atlanta heeft van alles
bij zich: boterhammen,
kerstlichtjes, een
beugel. Waarom heeft
Finley niets bij zich?

De naam Atlanta
komt van Atlantische
Oceaan. Weet jij waar
jouw naam
vandaan komt?

Als Atlanta in het bos
is, flitst er iets over
de weg. Wat zou dat
kunnen zijn?

Heb jij een voorwerp
waarvan je denkt
dat het je geluk
brengt?

Als Atlanta bang wordt,
gaat ze zingen.
Wat doe jij
als je bang bent?

Bedenk een vraag
over het verhaal
en stel deze aan je
buurman of buurvrouw.

Waar zou jij een
lange fietstocht willen
maken?

Waarom heet het
boek Haaientanden?
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Stel, er wordt van dit
boek een film gemaakt.
Wie zou Atlanta kunnen
spelen? En wie Finley?

Ken je een ander
boek van Anna
Woltz?

Wanneer speelt dit
verhaal zich af,
denk je?

Wat voor soort
verhaal is dit?

Welke vraag zou jij
aan de auteur
willen stellen?

Wat voor soort boeken
lees jij graag?

Welke van deze drie titels
van Anna Woltz
lijkt jou het leukst?
• Onweer
• De pizza-spion
• Honderd uur nacht

Heb je een tip
voor de auteur?

Over welk onderwerp
lees jij graag?

Vind je het verhaal
makkelijk of moeilijk
voor iemand
van jouw leeftijd?
Of precies goed?

Wat denk je:
is dit een boek om
snel te lezen
of langzaam?

Wat zou je van dit
verhaal het best
kunnen maken?
• een gedicht
• een sprookje
• een stripboek

Het thema van deze
Kinderboekenweek is
‘Reis mee!’
Vind je het verhaal
daar goed bij passen?

Ben je benieuwd
hoe het verhaal
verder gaat?

Wat zou jij een goed
thema vinden voor de
Kinderboekenweek?
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