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Rots is een duif en niet zomaar een duif, maar een duif die zich enorm goed
kan vermommen. Daar kun je als duif op de boerderij natuurlijk helemaal
niks mee. Op een dag verschijnt de oude duif Grootkopper. Hij is een team
duiven aan het samenstellen waarmee hij boeven kan vangen. Hiervoor
zoekt hij nog een duif die een kei is in VERMOMMEN.

In het eerste deel 'Het grote kruimelraadsel' vertrekt Rots samen met
Grootkopper naar de grote stad. In het park is iets vreemds aan de hand: alle
broodkruimels zijn weg. Hoe komt het dat de broodkruimels weg zijn?
Kunnen de Echte Duiven dit oplossen?
In het tweede deel ' De vleermuisvanger' gaan de Echte Duiven op zoek naar
de vleermuisvanger. Zal het ze lukken om de ontvoerder te ontmaskeren?
En in het derde deel 'Gevaar op de eetmarkt' wordt de eetmarkt bedreigt
met een stinkbom. Als het stinkt dan verdwijnen de mensen en dan zullen er
geen kruimels meer zijn. Lukt het de Echte Duiven om te voorkomen dat de
stinkbom af gaat?

Deel 1 Het grote kruimelraadsel
- Bespreek ter introductie de vraag op bladzijde 3. Welk van deze dieren is een duif?
- Lees bladzijde 1 'Mjam! Mjam!...' t/m bladzijde 9 '...zin in heeft!' voor. Doe jij wel eens iets waar anderen een
(vervelende) mening over hebben?
Leesvraag: Over welke gebeurtenissen in jouw boek heb jij een mening? Deel die mening met ons.
- Bijnamen. Lees bladzijde 22 'Op dat moment...' t/m bladzijde 27 '...bijnamen te bedenken.' voor. Heb jij een
bijnaam? Leesvraag: Welke bijnamen kom je in jouw boek tegen?
- Superkracht. Lees het verhaal voor t/m bladzijde 47 '...voor zijn superkracht.' Heb jij een superkracht? Waar ben je
goed in? Leesvraag: Spelen superkrachten een rol in jouw boek?
Deel 2 De vleermuisvanger
- Het boek staat vol met tekeningen. Laat enkele bladzijden zien. Leesvraag: Welke rol spelen illustraties in jouw
boek?
- Rots vermomt zich graag. Lees bladzijde 86 'Rots en Tuimelaar...' t/m bladzijde 101
'...een vleermuis!' voor. Vermom jij je wel eens? Wat is jouw favoriete vermomming?
Leesvraag: Speelt vermomming een rol in jouw boek? Vertel hierover.
- De hoofdpersonen in dit boek zijn duiven. Lees bladzijde 135 'Rots beent naar...'
t/m bladzijde 137 '...ver-roekoe-lijk!' voor. De woorden zoals ver-roekoe-lijk
passen goed bij duiven.
Leesvraag: Welke woorden zijn aangepast zodat ze bij jouw personage passen?
Deel 3 Gevaar op de eetmarkt
- De toekomst wordt voorspeld. Lees bladzijde 151 'Plots horen de...' t/m
bladzijde 157 '...om de hoek.' voor. Leesvraag: Voorspel de toekomst van jouw
personage. Schrijft dit ergens op. Controleer later of je gelijk had.

