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Lesbrief



Introductie
De auteur 
Zich verliezen in een goed boek, lezend of 
schrijvend, dat is voor Karla het ultieme geluk.  
Haar eigen verhalen bevolkt ze het liefst met 
ruimhartige personages bij wie je kunt schuilen als 
de echte wereld te donker kleurt. Een boek moet voor 
haar GPS-proof zijn: Grappig, Pakkend en Spannend. 
Neem eens een kijkje op www.karlastoefs.be en haal 
haar in de klas voor een sprankelende auteurslezing.

Pinguïnpost
Tuurs papa werkt in het onder-
zoekscentrum van de dierentuin. 
Belangrijk onderzoek, waardoor 
hij weinig tijd heeft voor Tuur. 
Wat niet erg is, want Tuur heeft 
er een goede vriend: Rob, de poepschepper van dienst. Maar de dierentuin 
kampt met geldzorgen. De zorgen zijn zo groot dat de directeur erover denkt om 
de weinig populaire kameel als middagmaal aan de leeuw te serveren.  
Tuur bedenkt een plan om de kameel uit de muil van de leeuw te redden.

10 opdrachten bij het boek Pinguïnpost
Thema: vriendschap, afscheid nemen



1. Een spons is een:

 { dier
 { plant
 { soort zwam

2. Welk dier poept  

 
kleine kubusjes:

 { de lama

 { de wombat

 { de zebragrasmuis

3. Wat stelt Robs tattoo   voor:

 { een anker
 { hartje met een pijl
 { een tijger4. Welk dier wil de   

 directeur slachten:

 { het geitje
 { de zeekoe
 { de kameel

5. Wat is Winkies  

 laatste wens, hij wil:

 { een lekker visje

 { nog een keer  

   de zee zien

 { terug naar Antarctica

Vervolg

Leestoets



Leestoets
6. Hoeveel harten heeft  

 een octopus:

 { drie
 { een
 { acht

7. Wat wil Naja later   

 
worden:

 { dierenarts

 { ballerina

 { ze wil zelf een   

   ijsjeszaak openen

8. Wie wordt verkozen   als de best verklede    pinguïn:

 { Tuur
 { Rob
 { Naja

9. Wat bakt Marie voor  

 Tuur:

 { pannenkoeken

 { wafels
 { appelcake

10. Wat is het beroep van  

 Naja’s mama:

 { schooljuf

 { journalist

 { kapster



Voornaam:

Ik ben inspecteur van:

Maak je eigen  

inspecteur-badge



Bedenk zelf een 

voedselketen

Ik eet graag

Ik eet graag



Teken je lievelingsdier als  
een tattoo



Teken je dier en geef er 
uitleg bij.

Wat eet het? Legt het eieren? Kan het vliegen of zwemmen  

of huppelen? Welk geluid maakt het? Van waar komt het?

Verzin een nieuwe  

attractie, een speciaal 

dier in de zoo



Zoek op het internet hoe een  
Phoeomys pallidus eruit ziet



Naam:

PIZZA
PIZZA

Bedenk de gekste pizza



Bedenk een nieuw kapsel  

voor de kameel! 



Schrijf een opsporingsbericht  
voor een verdwenen dier uit de zoo

VERMIST
Op ……………………………………. werd …………………………………….................

voor het laatst gezien aan/in/op 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Beschrijving:

….………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………....

Heb je een goede tip, contacteer dan: 

………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………….………………………............

Beloning voor de vinder:

………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………............



Ontwerp een postzegel van  
een dier uit drie delen,  

ruil twee delen met klasgenoten
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    Pinguïnpost

1. Een spons is een:

 { dier
 { plant
 { soort zwam

2. Welk dier poept kleine kubusjes:

 { de lama
 { de wombat
 { de zebragrasmuis

3. Wat stelt Robs tattoo voor:

 { een anker
 { hartje met een pijl
 { een tijger

4. Welk dier wil de directeur slachten:

 { het geitje
 { de zeekoe
 { de kameel

5. Wat is Winkies laatste wens, hij wil:

 { een lekker visje
 { nog een keer de zee zien
 { terug naar Antarctica

6. Hoeveel harten heeft een octopus:

 { drie
 { een
 { acht

7. Wat wil Naja later worden:

 { dierenarts
 { ballerina
 { ze wil zelf een ijsjeszaak openen

8. Wie wordt verkozen als de best  
 verklede pinguïn:

 { Tuur
 { Rob
 { Naja

9. Wat bakt Marie voor Tuur:

 { pannenkoeken
 { wafels
 { appelcake

10. Wat is het beroep van Naja’s mama:

 { schooljuf
 { journalist
 { kapster

Leestoets - antwoorden


