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Werkblad A Boekfragmenten

Fragment 1 uit ‘De wraak van Knor’

De deurbel gaat en opa Tuitjes staat op de stoep bij Bette Babs en haar ouders. Het is de opa van 

de moeder van Bette Babs. Hij verhuisde naar Amerika toen de moeder van Bette Babs nog klein 

was en ze heeft hem nooit meer gezien. 

[...]

‘Wat doet die man hier?’ vroeg hij verbaasd.

‘Dat is opa Tuitjes,’ zei Bette Babs.

‘Wie is opa Tuitjes?’

‘Dat ben ik,’ zei opa Tuitjes. ‘En wat doet u hier?’

‘Ik woon hier,’ zei papa.

‘O, en ik logeer hier,’ zei opa.

Bette Babs schoot in de lach. ‘Zijn huis is weggewaaid,’ zei ze. ‘Hij blijft zes weken logeren in het 

tuinhuisje.’

‘Fijn dat het mag,’ zei opa. ‘En wat ben ik blij dat ik mijn achterkleindochter eindelijk eens zie. 

Kom eens hier, kind.’

Bette Babs kwam dichterbij en opa bekeek haar van top tot teen. ‘Wat ben je gegroeid,’ zei hij 

bewonderend. ‘Hoe heet je ook weer?’

‘Bette Babs,’ giechelde Bette Babs. Gegroeid? Hij had haar nog nooit gezien!

Opa was klaar met kijken. ‘Kan ik dan nu de koffers gaan uitpakken?’ vroeg hij.

Papa deed zijn mond open en dicht. Hij snapte er zo te zien nog minder van dan mama.  

‘Ga maar even naar je kamer,’ zei hij tegen Bette Babs.

Bette Babs ging naar de gang en drukte haar oor tegen de deur. 

Ze kon het niet zo goed verstaan.

Opa zei dingen als: ‘...grote orkaan... maar zes weken... heimwee...’

En papa zei: ‘...nooit gezien... zomaar op de stoep... niet even kunnen bellen...’

En toen zei opa weer: ‘...verrassing... lieve familie... eigen vlees en bloed...’

Het klonk gelukkig niet boos. Papa en mama waren lieve mensen, die zouden een oude opa heus 

niet zomaar op straat laten staan.

•  Je interviewt elkaar over boekfragmenten. 
•  Je leert om goede vragen te stellen en om goed na te denken over de antwoorden die je geeft. 
•  Je luistert goed naar de ander.

Dit ga je leren:
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De deur ging open en papa botste met de koffers tegen Bette Babs op.

Nieuwsgierig liep ze achter hem aan naar buiten. ‘Is dat echt mijn opa?’ vroeg ze.

‘De opa van mama,’ zei papa. ‘Hij is heel lang geleden plotseling geëmigreerd naar Amerika.  

Daar ging hij worst maken of zoiets. Mama weet het ook niet precies, ze was toen nog klein.  

Maar ze hebben elkaar nooit meer gezien. Volgens mij dacht ze dat hij dood was.’

‘Worst maken?’ Bette Babs grinnikte. Mama at nooit vlees. Ze was vegetarischer dan een 

groentewinkel, zei papa altijd. ‘Hij lijkt me wel aardig,’ zei ze.

‘Het zal wel. Voor mij is het een vreemde ouwe man. Maar het blijft familie. En over zes weken 

gaat hij weer terug naar Amerika, zegt hij.’ Ze waren bij het tuinhuisje en papa droeg de koffers 

naar binnen. ‘Maar het is wel raar,’ mompelde hij. 

Nou, daar had hij wel gelijk in.

Bette Babs rende naar de hoek van de straat. Daar woonde haar beste vriend Tijn.

‘Ik heb een opa!’ riep ze opgewonden.

‘Ik ook,’ zei Tijn. 

‘Maar ik heb een nieuwe. Een heel ouwe, uit Amerika. Hij logeert zes weken bij ons, tot ze zijn  

huis weer hebben gemaakt.’

Tijn ging meteen mee om naar de nieuwe opa te kijken. Opa stond in het tuinhuisje en deed net 

een koffer open.

‘Ik ben Tijn,’ zei Tijn.

‘Leuk,’ zei opa. ‘Ga eens opzij, jongen. Ik moet mijn koffer uitpakken.’

‘Meneer Tuitjes...’ begon Bette Babs.

‘Zet maar opa, lief kind,’ zei opa Tuitjes vriendelijk.

‘Eh... opa, wat gaat u hier allemaal doen?’

‘Niet zoveel. Uitrusten in mijn eigen oude Nederland. Misschien wat kennissen bezoeken.  

En jou goed bekijken. Vind je het leuk dat ik er ben?’

‘Ik denk het wel.’

‘Nou, ik ook hoor,’ zei opa. ‘Help je me even uitpakken?’

Hij deed een koffer open en Bette Babs legde opa’s kleren in een kast.

‘Hé, niet doen!’ riep opa ineens naar Tijn.

Bette Babs keek om. Tijn had de andere koffer op zijn kant gelegd en klikte het slot open.

Opa liep haastig naar hem toe, deed het slot weer dicht en schoof de koffer onder het bed.

‘Wat zit daarin?’ vroeg Bette Babs nieuwsgierig.

‘Dagboeken,’ zei opa. ‘Dat is privé. En nu ga ik even een dutje doen. Tot straks.’  

En hij duwde hen naar buiten.

‘Die koffer is veel te groot voor een paar dagboeken,’ zei Tijn.

‘Hij is al heel oud. Dan heb je vast veel dagboeken,’ zei Bette Babs.  

‘Misschien wil hij ze allemaal nog een keer lezen.’

‘Wie leest er nou oude dagboeken,’ zei Tijn. ‘Je weet precies hoe alles afloopt.  

En zijn oren zijn raar.’

Toen gingen ze naar de speeltuin.

Uit: De wraak van Knor, Tosca Menten, uitgeverij Van Goor, isbn 978-90-475-1414-5
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Fragment 2 uit ‘De wraak van Knor’

Bette Babs krijgt van opa een jong katje voor haar verjaardag. Samen met haar vader en Tijn gaan 

ze het halen op een boerderij.

‘Ze ben goed lief,’ bromde de boer. ‘Zoekter maar één uit.’

‘Waar zijn ze dan? vroeg Bette Babs.

‘Recht voor je snufferd,’ zei de boer.

Bette Babs keek nog eens goed. Recht voor haar snufferd waren alleen maar biggen.  

‘Ik bedoel de katjes. Wij komen voor de katjes,’ zei ze.

‘Wablief?’

‘De katjes van de advertentie,’ zei Bette Babs.

De boer haalde zijn schouders op. En toen zei hij iets verschrikkelijks. Der ben biggen.  

Katjes had ik vorig jaar. Mar die ben allang op.’

‘Op? Maar ik ben jarig! Ik krijg een katje voor mijn verjaardag!’

‘Nou gefeliciteerd meid,’ zei de boer. ‘Maar op is op.’

Bette Babs kon wel huilen. ‘Hoe kan dat nou?’ riep ze tegen opa.

‘Ik weet het niet. Ik dacht dat je hier katjes kon halen,’ zei opa geschrokken. ‘Jonkies op een 

boerderij, dat zijn toch katjes? O, wat dom!’

‘Ja! Nu is mijn hele verjaardag verpest!’ jammerde Bette Babs.

Papa liep naar de staldeur.

Maar opa bleef staan. ‘Het spijt me! Hoe kan ik het goedmaken?’ Ineens klaarde zijn gezicht op. 

‘Hé, ik weet iets. Zeg boer, die speklappen, zijn dat ook huisdieren?’

Papa draaide zich met een ruk om. ‘Nee, zei hij. ‘Geen sprake van.’

Maar opa had al een biggetje opgepakt en duwde het spartelende beestje in Bette Bab’s armen. 

Het was de dikste van allemaal en hij knorde het hardst.

‘Hier. Dan krijg je gewoon een varken van me,’ zei opa. ‘Is het dan goed?’

‘Een varken?’ zei Bette Babs beduusd. Ze hield het beestje stevig vast. Hij knorde keihard en 

stonk naar poep en stal.

Opeens duwde hij zijn warme ronde snuitje tegen haar nek.

‘Knor, oink, oink,’ knorde hij.

‘Ze ben goed lief,’ zei de boer. ‘Je hèt er veul meer an dan an een kat. Een kat gaat alleen maar 

zien eigen gang. Maar een varken ken je alles leren. Die ben hartstikke slim.  

En ze kennen op de kattenbak. Ja of nee?'

‘Ja,’ zei opa.

‘Ja,’ zei Tijn.

‘Nee!’ riep papa.

Uit: De wraak van Knor, Tosca Menten, uitgeverij Van Goor, isbn 978-90-475-1414-5



© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 4 van 6Lezen | Kinderboekenweek 2016 | groep 7-8 | De wraak van Knor

LEZEN  | KINDERBOEKENWEEK 2016  | GROEP 7-8  | DE WRAAK VAN KNOR

Werkblad B Kaartjes Wisselgesprek 
Gebruik deze kaartjes bij fragment 1.

Wisselgesprek

Is Bette Babs blij dat haar opa er is  

denk je? Waarom wel of niet?

Wisselgesprek

Wat vindt Tijn van opa?

Wisselgesprek

Is de moeder van Bette Babs blij dat opa er  

is denk je? Waarom wel of niet?

Wisselgesprek

Zitten er echt dagboeken in de koffer denk je? 

Zo nee, wat zou er dan in kunnen zitten?

Wisselgesprek

Is de vader van Bette Babs blij dat opa er is 

denk je? Waarom wel of niet?

Wisselgesprek

Waaraan kun je merken dat opa weinig weet 

van Bette Babs?

Wisselgesprek

Stel je voor dat jouw onbekende opa ineens 

op de stoep staat. Zou hij dan bij jullie  

mogen logeren? Waarom wel of niet?

Wisselgesprek

Wat vind jij van opa?

✂
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Werkblad C Kaartjes Bedenk een vraag 
Gebruik deze kaartjes bij fragment 2.

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Zou jij

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Hoe denk jij

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Welk dier

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Vind jij

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Kun je

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Geloof jij

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Wist opa

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Wat gaat

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Waarom

Bedenk een vraag

Bedenk een vraag met de woorden

Hoe gaat

✂
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Werkblad D Geef je mening 

Naam:   

Wat weet jij nu over het boek ‘De wraak van Knor? 

Schrijf het in steekwoorden of korte zinnen op.

Deze personen komen erin voor:

   

   

   

Dit gebeurt er:

   

   

   

   

   

Wat voor soort boek is het, denk je?  

Het is   grappig      spannend      avontuurlijk      iets anders, namelijk  

   

Zou jij het boek willen lezen?
  ja      nee      misschien

‘De wraak van Knor’ is geschreven door Tosca Menten. Ken jij nog andere boeken van  

Tosca Menten? 
  ja      nee

Zo ja, welke?

   

   

   

   

   


