
Vragen week 3  
 
 

Spionage – Lars Bové   

Chinese Spionnen  
Voor hoeveel geld werd Jerry Chun Shing Lee overgehaald om geheime informatie van 
de CIA  te verklappen aan de Chinese spionnen?  
  

#Groep 8 – Caja Cazemier   
Rosalie maakt stiekem een foto van Alessia.  
Wat bedoelt Ernesta met haar commentaar bij de foto van Rosalie:   
Actie is reactie?  
Wat vinden jullie hiervan?  

  

Oliver Twist – T. Fisscher   
Meneer Brumble ziet de advertentie in de krant van de vermissing van Oliver. Er is 
een  beloning van 5 pond voor iedereen die inlichtingen kan verschaffen over de jongen.    
Meneer Brumble gaat naar meneer Brownlow maar geeft valse informatie en schildert  Oliver 
af als onbetrouwbaar, leugenachtig en gewelddadig.   
Waarom gelooft meneer Brownlow de verhalen van meneer Brumble niet? (Goed lezen)  

  

De superhelden van klas 13 – Matthew J. Gilbert   
Thomas is waarschijnlijk de snelste persoon ter wereld!   
Wat zag hij in Zimbabwe terwijl hij de wereld rondrende?   
  

Tikker – Brenda Heijnis   
Als Boyd en Elias voor het eerst buiten zijn, rent Boyd opeens weg omdat hij zijn emoties 
niet  te baas is. Opeens ziet hij Elias op zijn netvlies.   
Wat ziet hij? Wat is er met Elias gebeurt?  

  

Slimme Pim : De lucht in - Aimée de Jongh   
36e President van de Verenigde Staten  
Wat was de uitspraak van politicus Lyndon B. Johnson? Zijn jullie het daarmee eens?  

  

Gozert – Pieter Koolwijk   
Het eetbeestje moet verslagen worden, maar waarmee…  

Wat is volgens Gozert ‘de heilige drietand’?   

  

Julius Zebra giga grappig moppenboek – Gary Northfield   
Vechten maar....  
Wie zou dit gevecht winnen, de koe of de kat, en hoe wint de winnaar de wedstrijd?   
  

Meiden met een missie – Isabelle de Ridder   
Net zoals jullie ouders wil de moeder van Suus ook niet alles 2x zeggen….  
Welke uitdrukking gebruikt de moeder van Suus om te zeggen dat ze geen zin heeft om 
alles  nog een keer te herhalen wat ze gezegd heeft omdat Suus haar niet hoort als ze met 
haar  oortjes in zit?  
  

Ik moet dit doen – Maren Stoffels   
Wat schreeuwt de stem in het hoofd van Simon?  


