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Kinderboekenweek Puzzelspeurtocht 
Oh nee, iedereen wil op vakantie maar iedereen is zijn boek kwijt. Ga met een groepje op speurtocht en ontdek welk 
boek in jullie koffer hoort! Zo kan iedereen toch lekker lezen tijdens zijn reis.  
 
Doel:  
Kennismaken met de kerntitels van kinderboekenweek. 
Werken aan de ontwikkeling van leessmaak. 
 

Benodigdheden: 
Per klas (materiaal)   5 kerntitel boeken 

5  papieren koffers in verschillende kleuren waarin puzzelstukjes bewaard kunnen 
worden 
Per boek: 6 puzzelstukjes gemaakt van de kaft van het boek.  
(uitgaande van 30 leerlingen in de klas, 5 kerntitel boek= 6 leerlingen per groepje)  
Boek ontdek kaarten 

Per klas (begeleiding)  5 ‘reizigers’ die aan de groepjes puzzelstukken kunnen uitdelen. Deze mensen 
kunnen mogelijk verkleed zijn in het thema ‘op reis’.  
*indien gewenst: 5 begeleiders voor elk groepje leerlingen om te helpen tijdens de 
speurtocht.  

Locatie Optie 1: in school en op het schoolplein  
Opties 2: in de wijk  

Tijdindicatie Afhankelijk van gekozen optie, 30-60 minuten 
 

Voorbereiding Materiaal 
wie wat 
Ouders Voorkanten kerntitel boeken scannen/plaatjes op internet zoeken   

(20 boeken in totaal, 5 boeken per 1/2, 3/4, 5/6, 7/8)  
Ouders 6 puzzelstukjes maken (digitaal of met potlood tekenen)  
Ouders Puzzelstukjes lamineren met achtergrond kleur (rood, groen, blauw, geel, paars)  
Ouders 5 verschillende plaatjes van koffers uitprinten 
Ouders Koffertjes tot insteekhoesjes maken door er een gekleurd papier aan vast te nieten. (rood, 

groen, blauw, geel, paars) (bij voorkeur is het plaatje van de koffer en het papier eerst 
gelamineerd) 
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Ontdekkaarten maken per boek, waarbij kinderen worden uitgedaagd goed het boek te 
bekijken/ontdekken.  

 
Voorbereiding  Organisatie   
Wie  Wat   

5 mensen regelen die  ‘reiziger’ willen zijn  
(optioneel meerdere setjes ouders voor verschillende dagen) 

  Optioneel; 5 begeleiders regelen voor de groepjes leerlingen 
  5 plekken kiezen waar de ‘reizigers’ zullen staan 
 
  

Optioneel: als de ‘reizigers’ in de wijk staan moet er een looproute bepaald worden.  
Deze moet worden uitgeschreven, of met pijlen worden uitgetekend 

  Schema maken voor welke klassen wanneer het spel gaan spelen.  
 
 


