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Deel 4: Smoetie en haar jongen 

 

   

    

 

1. LENTE 

 

 Welke kleur hebben de krokussen? 

 Waarom komen de vogels nog altijd eten 

bij het voederhuisje? 

 De sneeuw valt niet neer. Neen de 

sneeuw ………………….. 

 Noem  drie soorten vogels die in de tuin 

zitten 

 Wat zijn die malse dingen waar Poet het 

over heeft?  

 Wat vindt Smoetie van de sneeuw? 

 Wat wil Smoetie doen nu het lente wordt?  

 Brengt Brompie haar nu echt een muis? 
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2. ELKE POES ZOEKT HAAR PLAATS 

 

 Wat wil dat zeggen zons-onder-gang? 

 Waarom moeten alle katjes buiten? Heeft 

Brompie of Lies dat gezegd?  

 Zijn alle katjes blij dat ze buitenmoeten?  

 Hoe lost Vlek dat probleem op?  

 Wat ligt er allemaal op de zolder.  

 Wat kriebelde aan Vleks neus?  

 Wat doet Vlek met die spinnen? 

 Wie mist Vlekje zo?  

 Wat was er met Baard gebeurd? 

 Waar zat Panter? 

 Wie vindt het heerlijk buiten? 

 Wat wil Poet vangen? 

 

 

3. TRIKKIE, HET SPOOK EN BEERTJE 

 

 Welke dag was het?  

 Wat is ‘flemen’? 

 Waarom vindt Smoetie de mama van 

Trikkie zo leuk?  

 Wat doet Trikkie wel graag?  

 Waarom zou de juf met rood op het blad 

schrijven?  

 Waarom werkt Trikkie niet door?  

 Waarom krult Trikkie zijn tenen? 

 

4. BEERTJE VINDT EEN MAATJE 

 

 Wat denk jij dat er in het gras zat? 

 Waarom denkt Beertje  aan een 

springmuis? 

 Ken jij een ander woord voor kikker?  
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 Waarom had Beertje pech? 

 Wat wil dat zeggen ‘hij sjokte terug’  

 

5. DE MUIZENTREIN 

 

 Wat is dat voor iets?  

 Waarom gaan muizen de eerste keer zo 

op stap?  

 Hoeveel muizen waren er? 

 

 

6. EEN AVOND IN MEI 

 

 Wie houdt er zoveel van de maand mei? 

 Waarom springt ze ineens recht en stuift 

ze het huis binnen?  

 Wat denkt Smoetie van dat verhaal?  

 Wat is ‘een pret-model’? 

 Durft Vlekje mee met Smoetie?  

 Wat denkt Smoetie als ze iets voelt onder 

haar poot 

 Wat zou Smoetie graag doen?  

 Wat zit er nu feitelijk in het gras?  

 Waarom denkt Vlek dat die beestjes blind 

zijn?  

 

7. DE MOOIE POET 

 

 Wat Had Poet gedaan?  

 Wat zou dat rolletje geweest zijn?  

 Wat zijn die witte dingen onder het 

rolletje? 

 Waarom durft niemand mee te spelen met 

Poet?  

 Waarom zwiept de staart van Smoetie?  
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 Waarom loopt Smoetie niet weg, denk je?  

 Wat denkt Smoetie dat er zal gebeuren?  

 Waarom zegt Lies ‘Opschieten, straks 

komt Brompie thuis’. 

 

 

8.  POET IS GELUKKIG 

 

 Wat is een ‘klaasje-beter-weter’? 

 Noem 3 dingen die Poet graag doet. 

 Wat is ‘hij schrok zich een hoedje’ 

 

9. TE TRAAG 

 

 Wanneer speelt het verhaal zich af? 

 Wat is er gebeurd? 

 Waarom steekt Brompie zijn zakdoek weg 

denk je?  

 

  10. VLEK STINKT 

 

 Kan jij vertellen wat er gebeurd is? Weet 

jij hoe het komt dat Vlek zo stinkt?  

 Waarom was Vlek zo nat?  

 Wie wil er Vlek helpen? 

 Waarom begint Vlek te jammeren als Lies 

haar op de gootsteen zet?  

 Mogen jullie dat ook doen? Waarom niet?  

 

11. PANTERTJE 

 

 Wat had Panter gevangen? 

 Wat wil dat zeggen ‘met het muisje 

gesold’ 

 Wat doet Lies met die muis?  
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 Wat doet Pantertje nu?  

 Wat is een ‘kat-en muisspelletje’? 

 Wat denk je : zal de muis het halen?  

 


