
PUZZEL
PAGINA 41

Woordzoeker
De woorden kunnen van links naar rechts en van
rechts naar links geschreven zijn, van boven naar
beneden en van beneden naar boven, en schuin

omhoog of schuin naar beneden. Als je alle woorden
hebt gevonden en weggestreept, blijven er tien

letters over die samen een woord vormen. Dat is de
oplossing van de puzzel: de verborgen boodschap! 



PUZZEL
PAGINA 73-74

DEEL 1

Wie-woont-waar-puzzel
Gebruik de hints om erachter te komen wat elk dier
graag eet, waar ze van houden en waar ze wonen.
Elk antwoord kan maar één keer gebruikt worden.
Als je kunt achterhalen waar Konijn woont, weet je

waar Li en Nao naartoe moeten! 



PUZZEL
PAGINA 73-74

DEEL 2

Wie-woont-waar-puzzel
Gebruik de hints om erachter te komen wat elk dier
graag eet, waar ze van houden en waar ze wonen.
Elk antwoord kan maar één keer gebruikt worden.
Als je kunt achterhalen waar Konijn woont, weet je

waar Li en Nao naartoe moeten! 



PUZZEL
PAGINA 89

Sudoku
In een sudoku puzzel vul je de cijfers 1 tot en met 9
in. Elk cijfer mag maar één keer voorkomen in een
horizontale rij: de hokjes van links naar rechts. Elk
cijfer mag ook maar één keer voorkomen in een

verticale kolom: de hokjes van boven naar beneden.
En elk cijfer mag ook maar één keer voorkomen in

een van de vierkante vakken. Je hoeft verder niks uit
te rekenen! Er zijn al een paar cijfers ingevuld, die

mag je niet veranderen.



PUZZEL
PAGINA 133

Doolhof
Wat is de juiste uitgang van het doolhof? Kies de

juiste en vind uit welke kant Li en Nao op moeten!



PUZZEL
PAGINA 202

DEEL 1

Lampionpuzzel
Leg de stukjes van de puzzel op de goede plek,
zodat de lampion compleet is, en kijk dan welke

stukjes er op de negen, de zes, de twee en de acht
liggen.



PUZZEL
PAGINA 202

DEEL 2

Lampionpuzzel
Leg de stukjes van de puzzel op de goede plek,
zodat de lampion compleet is, en kijk dan welke

stukjes er op de negen, de zes, de twee en de acht
liggen.

 



PUZZEL
PAGINA 261

Rebus
In een rebus worden plaatjes gebruikt om woorden

of woorddelen uit te beelden. Onder de plaatjes vind
je letters die toegevoegd, verwijderd, of vervangen

moeten worden door andere letters. 


