
Hé, kijk eens! Wat loopt daar? Een eend! 
Met zijn grappige poten waggelt hij door de klas. 
Maar van wie is de eend? En hoe is hij in de klas terechtgekomen? 
Gelukkig kun jij helpen. Maak de puzzels en los het raadsel op! 
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Het Raadsel van

de Eend in de Klas

Zet de letters van de puzzels achter elkaar. Weet jij nu 

van wie de eend is? Check je antwoord op  squla.nl/eend . 
Is je antwoord goed? Dan heeft de eend een boodschap 

voor je achtergelaten…

Kom je er niet uit? Ga dan naar squla.nl/hints.

←
of scan de
QR-code
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1. Wat eet de eend?
 
Wat is dat voor geluid? Is dat een maag die rammelt? Het is 

de eend. Hij heeft honger! Hij knabbelt zich een weg door 

de boterhammen. Bij welke letter komt hij uit? 

Letter 1:

2. Welk blokje blijft er over?
 
O nee! De eend heeft per ongeluk de blokkendoos omgestoten! 

Zet een cirkel om de blokken die bij elkaar horen. Er blijft één 

blokje over. Welke letter staat daar op?

 

Letter 2:

Het Raadsel van

de Eend in de Klas

De eend waggelt door de klas. Alle kinderen staan eromheen. 

Niemand weet wie het baasje is van de eend. 
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Het Raadsel van

de Eend in de Klas

3. Welke route is nog heel?
  
Ferdi en Aisha spelen met de treinbaan. Maar er ontbreken twee 

stukjes! De eend heeft die gepakt! Hij heeft ze in zijn bek. Eén route 

is nog heel. Bij welke letter kom je uit?

Letter 3:

4. Wat hoort bij elkaar? 
 
De eend zoekt zijn baasje. Hij waggelt alles omver! Wat hoort bij elkaar?  

Trek daar een lijn tussen. Eén ding blijft over. Welke letter staat daarbij?

Letter 4:


