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Onder, boven, in, 
op, tussen!

Start

 Je zit  
vast onder  
de bloempot.
Terug naar  
   start.

    De worm     
   in de appel 
stuurt je  
2 vakjes 
verder.
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een korter 
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langs het  
  vogelbad.
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Gonnie & vriendjes ZOEK en VIND staat vol met 
woordjes die je vertellen waar iets is of gebeurt. Als 
je dit spelletje speelt leer je die woordjes nog beter 
kennen. Knip de gansjes hiernaast uit, vouw ze en 
help Gonnie, Gijsje, Eddie en Bo om Ollie te vinden. 

Gebruik een muntje. Gooi je ‘kop’ dan mag je 1 vakje 
vooruit. Gooi je ‘munt’ dan mag je 2 vakjes vooruit.

Veel plezier!
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