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Op onze planeet leven

mensen...

(*) iets meer dan 7,39 miljard



... maar in dit boek
ben jij de hoofdpersoon!

Teken hier jezelf.

Doe dat ook verder in het boek,
telkens als je dit symbooltje ziet:

Heb je vaak 
een petje op?
Of een muts?

Heb je grote of
kleine oren?

Hoe ziet 
je haar 
eruit?

Heb je een bril?
Of sproetjes?

Staan je tanden 
scheef? Of heb je 
een wiebeltand?

Welke kleur
heeft je 
gezicht?

IK



Neem iets lekkers.

Verzamel wat teken- en knutselspullen:

Zoek een rustig plekje
en druk op de startknop...



Dit avontuur begint met een mysterieuze brief.

START

Vul je naam en adres in en 
kijk wat er in de envelop zit.

Teken jezelf
nog een keer!

NAAM

STRAAT

GEMEENTE

NR

LAND

STRIKT
VERTROUWELIJK

Dat is gek, 
er staat helemaal 
geen naam op!

koe-roekoe
roeroe!*

‘Goedemorgen! Hier zijn we weer met de post.’

IK



Swipe van het ene eiland naar het andere 
en bekijk alle foto’s.

Vind je het moeilijk om 
er een uit te kiezen?

Op de volgende pagina 
lees je alles over elk eiland.

Kijk daar!
Op dat eiland is een

waterval van wel 
100 meter hoog.

En dit
hier heeft 

een vulkaan.

eiland 2

eiland 2

eiland 4

eiland 5



de zeven eilanden

1 code 39715
  altijd warm
  vleesetende planten

2 code 79852
  tamme dolfijnen
  overstromingen

3 code 13528
  prachtige stranden
  zware sneeuwstormen

4 code 45691
  jungle vol dieren
  actieve vulkaan

5 code 74165
  veel watervallen
  wilde tijgers

6 code 93645
  grote palmbomen
  moerassen

7 code 75346
  vruchtbare grond
  reuzenspinnen

Elk eiland heeft een 
goede en een slechte 

eigenschap.
Lees ze aandachtig en 

maak je keuze.

Ik kies voor eiland nummer:

Print reisticket

Geef jezelf alvast
een zonnebril!

Een goede reis 
en behouden vaart,

o majesteit.



HOOFDSTUK

1

RAADGEVERS VAN HET MINISTERIE VOOR

FEESTELIJKHEDEN



Ciao, bonjour, 
konnichi’wa, 

privet, salam, 
hola, merhaba, 

hello...

JOSEFINA EN
SERAFINA CONFETTI

Goeiedag
dus!

              

             JOSEFINA

Levensmotto
‘Het leven is een feest, 
maar je moet zelf de slingers ophangen.’

Wetenswaardigheden
Spreekt en schrijft vlot                 talen 
met een voorliefde voor: 
Kantonees, Inuktitut, Chakma, Japans,
Rarotongaans en Frans.

Verzamelt confetti van over de hele 
wereld. Haar oudste en dus meest
waardevolle stukken zijn deze vijf 
snippers uit 2060 voor Christus, 
van de Chinese keizer Zhong Kang.

Ontwierp 57 vlaggen, 
waaronder die van België 
en Nederland.

              

             SERAFINA

Levensmotto
‘Een feest is geen feest, 
als Serafina er niet is geweest.’

Wetenswaardigheden

Eigenaar van de grootste vuurwerk-
fabriek ter wereld. Haar record  
‘het grootste aantal vuurwerkpijlen 
afschieten in 30 seconden’:

Ze is oprichtster van fanfare
De Serafina’s. Alleen muzikanten 
met de naam Serafina kunnen 
toetreden. Ze is nog steeds het 
enige lid en bespeelt zestien 
instrumenten tegelijk.



Elk land heeft zijn eigen vlag. Hoe ziet die van 
jouw eiland eruit? Josefina en Serafina helpen je op weg.

Jouw beurt! Wat is belangrijk op jouw eiland? 
Onderstreep drie dingen die je zeker op je vlag wilt:

Kies de mooiste kleurencombinatie:

Maak twee ontwerpen. 
Zet een kruisje bij het 
mooiste ontwerp.

Zoek in mijn 
vlaggenboekje de 

vlag van deze 
landen en teken 

ze na in de vakjes.

In dit land verdwijnt de zon in de zee.

In dit land blijft er overdag één ster 
schitteren aan de blauwe hemel. 

In dit land hebben de bomen rode 
bladeren.

In dit land ligt er sneeuw die nooit smelt 
op een grote vulkaan.

avontuur
sneeuw
zon

bergen 
gevaar 
feest

dieren 
bloemen
liefde

rivier 
zee 
strand  

sterren 
vulkaan 
waterval

Nee toch, zo saai!
Sla de bladzijde snel om, 

dan laat ik je zien hoe 
het kan!





Dit is de feestkalender van jouw eiland. 
Zet je alle feesten erop?

Zo, klaar om te feesten! 
Of bedenk je zelf nog wat extra feestdagen?

Je kunt elk feest 
natuurlijk meer dan 

één keer vieren! 
Trek dan gewoon 

genoeg lijnen.

NATIONALE O 
COMPUTERSPELDAG

vandaag mag je 
de hele dag binnen 

blijven om te gamen

ZOMERVAKANTIE O 

GROOT EN LUID O 
HUISDIERENFEEST
ieder gezin krijgt er 

een huisdier bij

IK-DOE-LEKKER-
WAT-IK-WIL-DAG O

LOGEERDAG O
al je vrienden blijven 

vannacht logeren

BOEKENDAG O
iedereen mag 
een hele dag 

ongestoord lezen

KLEURENDAG O
al je kleren 

hebben vandaag 
dezelfde kleur

NATIONALE 
FEESTDAG O

jouw verjaardag, 
of de dag waarop je 

dit boek kreeg

O SNOEPFEEST
gratis snoep voor 
alle kinderen!

O PYJAMAFEEST
vandaag blijf je de 
hele dag in pyjama

O ZALIGE
UITSLAAPWEEK

O DZFG
Dagen Zonder Fruit 
en Groenten

O DE GROTE 
ACHTERUITSTAPDAG

O IK-EET-WAT-IK-
WIL-DAG 

O VERKLEEDDAG

O VERVEELDAG

O FEESTHOEDDAG
vandaag moet 
iedereen verplicht 
een feestelijk 
hoofddeksel dragen

O LAATSTE DAG 
VAN HET JAAR
vuurwerkfeest en  
dansavond

O DAG VAN DE
PAPRIKACHIPS

O IK-SLAAP-IN-
DE-ZOO-DAG

Kleur eerst het bolletje 
van de dag die je wilt 

vieren. Trek dan een lijn 
naar de juiste dag 

op je kalender. 

FEESTKALENDER 

AUGUSTUS

DECEMBER

MAART

MEI

SEPTEMBER

JUNI

NOVEMBER

FEBRUARI

APRIL

JULI

OKTOBER

JANUARI



Wat dragen de mensen van jouw eiland als 
er feest is? Op de uitknipposter vind je 
verschillende kledingstukken. Knip, plak en 
ga op zoek naar de mooiste combinatie.

Strak en sober, 
dat is pas mooi!

Bij feest 
passen veel 
kleurtjes!




