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Gebruik wat je al weet

Een boek voor Loek
Loek wordt negen jaar en geeft een feestje. Jij bent ook uitgenodigd!
Loek wil voor zijn verjaardag een boek. Hij heeft drie wensen voor zijn boek:
1 Het boek moet een verzonnen verhaal zijn.
2 Het boek moet over een verre reis gaan.
3 Het boek moet spannend zijn.
Stap 1
Bekijk de vier boeken
die hiernaast staan.
Welk van de vier
boeken wil Loek
graag hebben?
Boek 1, 2, 3 of 4?

Stap 2
Weet je het zeker?
Lees dit:

Inhoud
1. Benenwagen
2. Te paard
3. Vikingschip
4. Stoomtrein
5. Gekke fiets
6. Eerste auto
7. De lucht in!
8. Naar de maan!
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De kist
Amber sloop haar kamer uit en
liep de trap af. Ze hield haar
adem in. Wat was het donker!
Ineens bleef ze stokstijf staan.
Iewiewiew klonk het. Een akelig
koude wind blies langs haar
voeten. Wat was dat?

De voorbereiding
Een verre reis maken met kinderen
doe je niet zomaar. Van tevoren
moet je heel wat dingen regelen.
Misschien moet je je laten inenten.
En wat doe je met de huisdieren?
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Inhoud
1. Een vreemde brief
5
2. Op zoek in de haven
15
3. De gescheurde landkaart 30
4. De Zilverzee
45
5. Piraten!
		
60
6. Rotsen
		
75
7. In Lukkie Wukkie
90
8. Gevangen 		
105
9. Het laatste puzzelstukje 120

Stap 3
Kijk nu of het klopt
wat je denkt. Lees de
flapteksten. Een
flaptekst vind je achter
op een boek. In de
flaptekst kun je meestal
in het kort lezen waar
het boek over gaat.

Flaptekst boek 1
Mensen reizen altijd al. Vroeger
reisden ze vooral te voet of te
paard. Een reis duurde vaak dagen.
Reizen gingen steeds verder. En
steeds sneller. Dat kwam door
nieuwe uitvindingen. Nu brengen
auto, schip, vliegtuig en trein ons
overal. We reizen zelfs door de
ruimte!
Wil je alles weten over reizen
vroeger en nu? Lees dan dit boek!

Flaptekst boek 2
Amber is bang voor spinnen
en griezelverhalen. Haar broer
Daan verzint van alles. Dat hij
suikerspinnen kan maken van
echte spinnen. En dat hij ’s nachts
op het dak vleermuizen telt.
Op een dag zegt hij dat er in de
kelder een schatkist staat. Amber
gelooft hem niet. Daan zegt dat
ze te bang is om in de kist te
kijken. Amber is het zat en gaat
de kelder in. Dat had ze beter
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niet kunnen doen …

Flaptekst boek 3
Een verre reis maken … Iedereen
droomt er wel eens van. Maar
kan dat ook met kinderen? Het
antwoord is: ja.
Regel alles goed. Dan kun je zelfs
een wereldreis maken. In dit boek
vind je tips voor reizen met kids.
Goede reis!

Flaptekst boek 4
Olivier vindt een oude, geheime brief.
Er staat in dat hij naar de
haven moet gaan. Daar ontmoet
hij Jet. Samen vinden ze een oude
landkaart. Het is de kaart van het
onbekende land Lukkie Wukkie.
Ze besluiten naar Lukkie Wukkie
te reizen.
Met het schip van Jets vader gaan
ze op reis. Op zee beleven ze een
spannend avontuur. Dat is in Lukkie
Wukkie nog lang niet afgelopen ...

Overal tekst! • groep 5 • Brugboek 5 • pagina 30-31

