
Oplossing Kruiswoordpuzzel Theaterlezen Natuur 
 

Achter elke oplossing vind je de bladzijde uit het boek Een bos vol confetti, waar je het verhaal bij dit 

natuurweetje of deze natuurtip kunt lezen. 

 

1.Lopen: Dit kan een lammetje direct na de geboorte (blz. 57) 

2. (horizontaal) Samen: Nooit alleen op het ijs gaan staan, ga altijd … (blz. 16) 

2. (verticaal) Snijmais: Wintervoer voor het vee (blz. 106) 

3. Oertijd: In welke tijd slingerde nergens afval rond? (blz. 44) 

4. Jeuk: Wat krijg je van insectenbeten? (blz. 35) 

5. Jutten: ‘Schatzoeken’ aan het strand (blz. 101) 

6. Nijhoff: Wat is de achternaam van de dichter die over ‘wolken’ dichtte? (blz. 19) 

7. Juni: In welke maand is het Nationale Picknickdag? (blz. 97) 

8. Boomschors: Wat ligt er vaak onder klimtoestellen? (blz. 86) 

9. Afrika: Waar wonen de drie grootste landdieren ter wereld? (blz. 76) 

10. Wevermier: Welke mier kan 100x z’n eigen gewicht tillen? (blz. 71) 

11. Modder: Hierin blijven je schoenen vastzitten als je gaat wadlopen (blz. 29) 

12. Boerderij: Waar komt veel van jouw eten vandaan? (blz. 85) 

13. Festival: Lekker lachen met het Mini Moppen … (blz. 78) 

14. Weer: Wat verandert er in Ierland elke dag? (blz. 11) 

15. Biesbosch: Waar vind je 300 bevers? (blz. 23) 

16. (horizontaal) Blauw: Opvallende kleur van de ijsvogel (blz. 98) 

16. (verticaal) Bos: Wat je door de bomen soms niet meer ziet (blz. 108) 

17. Verrekijker: Neem dit vooral mee naar een natuurcamping! (blz. 43) 

18. Zebra: Hier wil een paard heus niet op lijken (blz. 50) 

19. Bezoekerscentrum: Op deze plek in natuurgebieden leer je veel over de natuur (blz. 67) 

20. Moestuin: Zo noem je een tuin waar je groenten kweekt (blz. 39) 

21. Burcht: Waar slaapt een das overdag? (blz. 53) 

22. Supermarkt: Lever hier je statiegeldflesjes in (blz. 64) 

23. Raaf: De grootste zangvogel (blz. 62) 

24: Tegel: Een egel houdt niet van een… (blz. 81) 
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25. Kom: Waar mag een goudvis in Duitsland niet in zwemmen? (blz. 27) 

26. Tosti: Lekkere lunch van oud brood (blz. 92) 

27. Zon: Wat moet er op- of ondergaan als je mooie foto’s wilt maken? (blz. 7) 

28. Rotgans: Naam van een ganzensoort (blz. 88) 
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