Ga mee op Kosmo’s ruimtereis!

Kosmo wil verhuizen en gaat op zoek naar een andere planeet. 		

								

Zoek je mee?

Wie of wat ga je tegenkomen?
KOSMO
staartje

beschermbril
sterlichtje

SCHILD

Beschermt
Kosmo tegen
vallende
stenen

KNUFFELBEERTJE
TIKTAK
Kosmo’s liefste
vriend je

Kun jij zien hoe
blij Kosmo is?
blij sterlichtje
niet blij
sterlichtje

KOSMO’ S RAKETRUGZAK
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Van iedere planeet gaat er
één stiekem met
Kosmo mee
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Kosmo’s

ruimtereis

door Eva van Aalst

In een sterrenstelsel hier ver vandaan,
draait een planeet om de zon en die
planeet heet BOTSKNOTS, zo genoemd
toen boze Botsknots daar de baas werd.
Vroeger heette de planeet, waar Tikkie
Takkies wonen, TIKKIE TAKKIE.
Vroeger was het er ook erg gezellig.
Nu niet meer.
Tikkie Takkies hebben een sterlichtje in
hun buik, boze baas Botsknots is
daar gek op ... hoe meer hij er eet,
des te sterker hij wordt. Hij jaagt op
de lichtjes met een schepnet en een
knots. Brrr.

Zijn kok bedenkt steeds
weer nieuwe lekkere hapjes
met sterlichtjes, zoals
lichtjessoep, –patat of
–worst.
Zonder lichtje wordt een Tikkie Takkie een
tikkie boos en een takkie wild. Bovendien
moeten ze, als ze hun lichtje kwijt zijn, met
Botsknots mee op jacht.
En daarom wil Kosmo weg, zij wil op zoek
naar een leuke planeet om te wonen!
Reis je met haar mee?

Zoekopdracht
O,o, wedden dat Kosmo haar RAKETRUGZAKJE vergeet ... Help je haar zoeken?
Wacht, hier is een lijstje van wat ze verder nog mee wil nemen:
• BESCHERMBRIL
• SCHILD
• GEELTJE
• KNUFFELBEERTJE TIKTAK
Als we alles gevonden hebben, kan ze vertrekken.

Hallo, ik ben KOSMO!
Ik woon op planeet BOTSKNOTS, maar
ik vind het hier niet meer fijn. Voortdurend
ben ik op de vlucht, bang dat mijn lichtje gestolen
wordt. Spelen of slapen lukt me niet meer, sinds boze
Botsknots hier de baas is. Ik denk dat ik maar op
zoek ga naar een andere planeet, een planeet
waar het wel fijn is om te wonen.

Zoek op de volgende pagina

Heb je dat gezien?
Al veel Tikkie Takkies zijn hun
lichtje kwijt ... En de kok, zie je hem?
Hij bakt en braadt met
sterlichtjes!

O NEE, HELP!
Boze Botsknots komt
eraan, WEGWEZEN!

De grond trilt ervan, zo hard stampt
Botsknots. Maar Kosmo is hem te snel af.
Ze grist haar raketrugzakje en rent
vliegensvlug naar de katapult.
Ze kruipt in een eicapsule en pijlsnel
schiet ze weg, de ruimte in.
Waar zal ze landen? En waar is Geeltje?
Hé, zie ik dat nu goed?
Staat daar iemand Kosmo al op te wachten?

Welkom, ik ben
TRILBIL. En dit is planeet
GLIBBERDEBIBBER, waar alles
van WATER is ... bomen, bergen en
rivier Kliederboel. Ons lievelingskostje is
Glibberballen, daar hebben we heel
veel soorten van.

Zoekopdracht
Kosmo glijdt meteen uit als ze uitstapt
en haar spulletjes liggen nu overal
verspreid. Ze kijkt om zich heen en zoekt
haar RUGZAKJE. Zie jij het ergens?
Kijk dan ook even of je misschien
haar SCHILD kan vinden.
Zoek op de volgende pagina

GEELTJE,
waar ben je?
En waar is
TIKTAK?

