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Deel 6: Smoetie moet kiezen 
 

   
    
   
 

1. WIE DEED HET LICHT UIT?  
 

! Wat is er aan de hand met Smoetie? 
! Wat wil dat zeggen ‘er stond iets te 

gebeuren?’ 
! Waarom draagt Lies een zonnebril denk 

je?  
! Waarom wordt het pikdonker? Is de zon 

naar beneden gevallen?   
! Waarom wordt het zo koud? 
! Waarom noemen we dat een 

zonsverduistering? 
 

2. MEX ONZE NIEUWE BUURHOND 
 

! Waarom verhuist de buurman 
! Waarom is dat zo erg voor de katten en 

vooral voor Panter?  



	   2	  

! Wat wil dat zeggen ‘eigenwijs’? 
! Wat doet Panter en wat gebeurt er met 

haar? 
! Wat probeert Smoetie te doen?  
! Lukt de list van Smoetie?  
! Waarom kon Panter niet meer springen?  
! Hoe komt ze nu terug in de tuin?  
! Hoe gaat Brompie naar zijn werk? 

 
 

3. BEZOEK 
 

! Wat doet Brompie op zondag? 
! Wat heeft Lies al gedaan (3 zaken)? 
! Wat denkt Lies als ze de bezoeker op het 

pad ziet? 
! Waarom noemt die man Smoetie 

‘Knuffel’? 
! Hoe weet die man dat Smoetie daar 

woont?  
 

4. IS HET ECHT WAAR?  
 

! Waarom is Smoetie zo geschrokken? 
! Wie is ‘De Baas’? 
! Waar woont die meneer? 
! Gelooft Lies het verhaal van die man? 
! Wat vindt Smoetie er van?  

 
5. VOOR WIE MOET ZE KIEZEN? 

 
! Waarom twijfelt Smoetie? 
! Waarom gaat ze dan wél kijken?  
! Op wiens schoot springt ze eerst?  
! Wat is ‘spinnen”? 
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! Waarom zit Brompie niet aan de tafel? 
 
 

6. BAAS VERTELT 
 

! Waarom staat er ‘het leek alsof alle 
katten van het dorp vermist waren.’ 
Waren ze allemaal vermist? 

! Wat is ‘aanschaffen’? 
! Er staat ‘dat mens’. Over wie heeft de 

Baas het?  
! Stond het adres van Smoetie in de krant. 

Wat heeft hij moeten doen?  
 

7.      HOE LOSSEN WE DIT OP 
 

! Wat zijn de plannen van de Baas?  
! Gaan Lies en Brompie daarmee akkoord? 
! Wie wordt er opgebeld?  
! Wat doet Smoetie?  

 
 

8.     MOET SMOETIE NAAR HET ASIEL 
 

! Ze vroegen de agenten… Wie is die ‘ze’? 
! Waarom moet Smoetie naar het asiel?  
! Wie moet er een beslissing nemen?  

De politieagenten of de rechter? 
! Willen Brompie en Lies dat Smoetie naar 

het asiel gaat?  
! Waarom zijn Brompie en Lies zo triestig?  

 
9.    SMOETIE GAAT WEG 
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! Waarom moet de baas een mandje 
hebben?  

! Willen Lies en Brompie hem dat geven?  
! Wat wil Brompie doen?  
! Gaat Lies daarmee akkoord?  
! Waarom zegt Brompie ‘mijn klein maatje 

dat een vis wou zijn’? 
 

  10.  MEE MET DE BAAS 
 

! Wie steekt Smoetie in de mand?  
! Is Smoetie blij? 
! Vindt Smoetie de Baas nog lief?  

Waarom wel - waarom niet? 
! Waarom staat er ‘het gemiauw van 

Smoetie brak zijn hart’?  
Is zijn hart nu echt gebroken?   
 

11.    EIND VAN HET VERHAAL 
 

! Kan je vertellen hoe het afloopt? 
! Waarom keert ze terug? 
! Is de baas nu niet kwaad?  

 
 


