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Opdracht 1
Beschrijf de inhoud van het boek: ‘’Waar gaat het verhaal over?’’ 
Over Kaya en Simon. Die gaan de juffrouw dan pesten, want de juffrouw pest hun ook. En dan wordt er ook nog ingebro-
ken bij Simon. En Sjaak  en Ank ja daar gaat het over. 
Het is grappig en Leuk, want één keer want Simon heeft ook nog een papagaai en dan als Simon woordjes leert zeggen, 
zegt die zo eerst dat woord en dan zegt die wat ben ik toch dom.

Opdracht 2 
‘’Wie zijn twee belangrijke personen in het verhaal en wat kun je vertellen over één van deze twee?’’
Kaya en Simon. (Liz: ‘Maar niet Juffrouw Pots?’) Eigenlijk alle drie wel, want ze komen het vaakst alle drie in het verhaal. 
Simon is dik en dom. Hij maakt lol met Kaya. Dan zijn ze bijvoorbeeld in de klas een drilbil. 
Juffrouw Pots is een strenge juf, want ze moeten dan tachtig  centimeter altijd meten elke dag, maar ze heeft drie stukjes 
eraf gehaald. 

Opdracht 3 
‘’Wat vind jij van dit boek?’’   
Grappig en leuk en soms is het een beetje spannend, want dan gaat Kaya in de blauwe boekje kijken en in de paarse 
doos. In de paarse doos staat iets waarmee Simon wordt gepest. Bijvoorbeeld zo van deed de juf Poeder op Simons stoel 
en toen ging Simon erop zitten en toen had die jeuk aan zijn billen. En Simon moest toen naar de wc midden in de les en 
toen zei de juffrouw zo van Simon je mag niet naar de wc, tot Simon in zijn broek plaste. 

Opdracht 4
‘’Hoe vaak lees jij in een boek als je niet op school bent?’’ 
Elke avond. In Fantasia van Geronimo Stilton. Ik lees alleen en heel soms met papa en mama. Leest de boeken van zijn zus. 

Opdracht 5 
‘’Wanneer lees jij een boek?’’  
Elke avond. 


