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Naam

Klas



Dag Brievenbrigadier,

De geschiedenis van de post en de weg 
van een brief hebben straks geen geheimen 
meer voor jou. Je bent zelfs goed op weg 
om een expert te worden!
Maar kinderen zitten niet graag lang stil 
te luisteren. Heb je zin in wat actie? 
Of ben je graag creatief bezig? Toppie! 
In dit doeboekje vind je opdrachten, 
raadsels en puzzels... Stuk voor stuk 
strakke uitdagingen die alles rond brieven 
schrijven en versturen nog leuker maken.

Waar wacht je nog op?
Aan de slag!

Veel plezier,
De Brieven Brigade

Intro

Mijn naam: .................................................
Mijn voornaam: ...........................................
Mijn school: ........................................... te 
....................................................... (Plaats)
Mijn geboortedatum: ...... (dag) .... (maand) 
.............................. (jaar)
Mijn hobby’s:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Ik verzamel graag:
....................................................................
....................................................................
...................................................................

kleef 
hier 

je foto

1 2



Opdracht 1
VERBIND DE JUISTE ‘BRIEF’ MET DE JUISTE BEZORGER

Opdracht 2
ontcijfer deze brief

Wings, de postduif van De Brieven Brigade, 
heeft een geheime boodschap voor jou achtergelaten. 
Kan jij die ontcijferen?

De geschiedenis van de post in vogelvlucht

Deel1: Kan jij deze postmysteries oplossen?

Gebruik deze code

43



Opdracht 1
WAT HOORT ER OP DE ENVELOP?

Zet jij de juiste elementen op de envelop? Laat je niet vangen: 
er zijn meer nummers dan omschrijvingen.

Opdracht 2
HERSCHIK DE BRIEF

Oei. Iemand heeft een puinhoop gemaakt van deze brief. 
Kan jij er weer een leesbaar geheel van maken?

De envelop met alles errond, erin en erop.

❶

❺

❹

❷

❸

Bestemmeling
Ann Janssens
Nieuwstraat 50
2000 Antwerpen

afzender
Jan Peeters
Stationstraat 1
1000 brussel

Postzegel

65

➊ Met vriendelijke groet,
De leerkracht(en) van het derde en vierde leerjaar

❷ Mag uw kind vier of vijf dingen van thuis meenemen? Spulletjes
waaraan ook andere kinderen kunnen zien dat ze bij uw kind 
horen. Bijvoorbeeld: een trui die uw kind veel aan heeft, dingen 
die bij zijn of haar sport of hobby horen, een lievelingsboek, 
een sjaaltje of een pet. 

❸ Antwerpen, 4 april 2011
❹ Let op: de spullen blijven 5 dagen op school!
❺ Beste ouders,
❻ Aan de ouders van de leerlingen uit het derde en vierde leerjaar
❼ Volgende week gaan de kinderen aan hun doos werken. 

Kunt u ervoor zorgen dat uw kind op maandag de eigen 
spulletjes voor de doos bij heeft?

❽ Onderwerp: 
Spulletjes meebregen voor de ‘Dit ben ik in dingendoos’ 

❾ De klas van uw kind werkt aan het project ‘De dingen dichtbij’. 
De kinderen maken ondermeer hun eigen ‘Dit ben ik in dingen-
doos’ - een doos met spulletjes die veel over het kind vertellen. 
Hiervoor vragen wij uw hulp. 
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Opdracht 3
DE WEG VAN DE BRIEF

Vul de ontbrekende letters in op de stippellijnen 
en verbind elke tekening met het bijpassende woord.

Opdracht 4
MAAK HET GEDICHT AF

T.. .. D .. N

U..T.. ..IK..NG..K..N..O..R 

P..S..B.. .. 

F..L..TE..I..T 

..OO..B..D.. 

..FZ..N..E..

..A..Y..U.. 

brievenbus 
brieven

dame
directeur 

postkantoor
zak

steek
genoeg

klap
dicht
mond

nee
dansten
hamer

alsjeblief
roder

posterijen

De Brievenbus Wou Niet Meer
Annie M.G. Schmidt

Er was er ‘ns een ........................... die op een pleintje stond. 
Een mooie rooie brievenbus, hij had een open mond. 
Daar gingen alle ................ in de hele dag maar door. 

En nu en dan kwam er een man van ‘t grote .............................. 
Die haalde dan de brieven uit de brievenbus z’n buik. 

En deed ze in een grote grote ........., o jongens ‘t ging zo puik.

Gisteren zei de brievenbus: Nou doe ik het niet meer. 
Ik heb er schoon .................. van, leg die brieven daar maar neer. 

Hij deed z’n mond dicht met een .................. en deed ‘m niet meer open. 
En alle mensen kwamen daar met brieven aangelopen. 
Ze riepen: De bus is .............., hoe komt dat nou, zeg hee, 

Doe nou je ........ eens open brievenbus, maar de brievenbus zei: .........!

Toen kwam de ......................, van ‘t postkantoor. 
Die kwam daar met een ................ en een beitel en een boor. 
Maar wat hij ook probeerde, ‘t hielp allemaal geen .............. 

De brievenbus bleef dicht en werd alleen een beetje bleek. 
Maar toen kwam kleine Peter, die zei: o .............................., 

Doe nou je mond eens open brievenbus want ik heb zo’n mooie brief.

En als je het voor mij niet doet, doe het dan voor deze ................. 
En toen begon de brievenbus zich vreselijk te schamen. 
Hij werd nog .............. dan hij was en zei: Pardon, pardon. 

Hij deed z’n mond wijd open zeg, zo wijd als hij maar kon. 
En alle mensen ....................... om hem heen en al die mensen zeien: 
Je bent de allerbeste brievenbus van heel de .......................................!

❶

➋

❸

❹

❺

❻

❼

❼

❶

➋

❸

❹

❻

❺



Opdracht 1
ONTWERP JE EIGEN POSTZEGEL

Stel: je mag een postzegel maken met jezelf of je interesses als 
onderwerp. Hoe zou die er dan uitzien? Ontwerp hieronder een 
postzegel die perfect bij jou past.

1. Het verhaal achter de postzegel 2. Fan van verzamelen

Deel 2: minikunstwerkjes met een verhaal.
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Opdracht 2
ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

Een postzegel is een klein kunstwerkje. Een snode vervalser 
heeft geprobeerd om de postzegel links na te maken. Maar hij 
is nogal slordig te werk gegaan. Kan jij de 7 verschillen vinden 
die verraden dat de postzegel rechts een kopie is?
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Ma        ify

Magnify Glasses Set
by DragonArt

Ma        ify

Creator : DragonArt

dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Z        M

BELGIË - BELGIQUE



Opdracht 1
zoek de 7 verschillen

Een postzegel is net een klein kunstwerkje. Een nogal slordige vervalser 
heeft geprobeerd om deze prachtige postzegel, links op het blad, na te 
maken. Vind jij de 7 verschillen die hem meteen zullen verraden?

a� eelding 
postzegel
die ik kan 
bewerken in HR?
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Opdracht 3
WIE HEEFT DE POSTZEGELS VAN DE KLEINE 
PRINS GESTOLEN?

Vervolledig het stripverhaal

De kleine prins was eigenlijk geen echte prins. Zijn overgroot-
vader noemde hem zo omdat hij zich in het gezelschap van 
de jongen de koning te rijk voelde. Op zijn negende verjaardag 
kreeg de kleine prins van zijn overgrootvader een bijzondere 
collectie postzegels cadeau. Compleet met een Black Penny 
uit 1840 en twee originele ‘Epaulettes’. Urenlang vertelde de 
bijna honderdjarige man aan de hand van deze postzegels 
spannende verhalen. Maar exact 99 dagen nadat hij de 
postzegels aan de kleine prins cadeau gaf, stierf de oude man. 
En de kleine prins bekijkt nu de postzegels samen met 
z’n kleine zus. Tot op een dag...

Maak jij het 
stripverhaal af?
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Op een nacht wordt de kleine prins gewekt door een hels lawaai. 
Hij ziet nog net een man met een postzak wegrazen op een moto...

Mijn postzegels 

zijn gestolen!

stripverhaal af?

Op een nacht wordt de kleine prins gewekt door een hels lawaai. 
Hij ziet nog net een man met een postzak wegrazen op een moto...
Op een nacht wordt de kleine prins gewekt door een hels lawaai. 
Hij ziet nog net een man met een postzak wegrazen op een moto...
Op een nacht wordt de kleine prins gewekt door een hels lawaai. 

Mijn postzegels 

zijn gestolen!



Ben jij ook
een fan van-
postzegels??
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Postzegels verzamelen is niet moeilijk. 
Je kunt er op elk moment mee beginnen 
en met deze slimme tips wordt het 
alleen maar leuker.

tip 1: Laat aan iedereen weten dat je postzegels verzamelt. 
Je zult zien hoe snel je op deze manier postzegels bij elkaar krijgt.

tip 2: Heb je al wat postzegels bij elkaar, denk dan even na over de 
manier waarop je jouw verzameling wil uitbreiden. Hou je alle postegels 
bij en orden je ze per land of per onderwerp? Of ga je enkel postzegels van 
dieren verzamelen? Een postzegelverzameling met alleen maar postzegels 
van jouw lievelingsdier? Of van je favoriete sport of hobby? Als het maar iets 
is dat jou boeit en niet te algemeen is.

tip 3: Als je veel postzegels verzamelt, zul je vaak postzegels dubbel 
hebben. Gooi deze dan nooit weg, maar hou ze bij om later om te ruilen. 
Er bestaan zelfs speciale ruilbeurzen waar heel wat postzegelverzamelaars 
elkaar ontmoeten om postzegels te ruilen.

tip 4: Heb je de smaak te pakken en wil je nog meer over postzegels 
en het verzamelen van postzegels te weten komen? Word dan lid van 
de philaclub. Dit is een postzegelclub voor kids! Maar je kunt je ook 
aansluiten bij een fi latelieclub in je gemeente of in je streek.
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Dat moet het album 

van de kleine prins zijn!!!
Dat moet het album 

van de kleine prins zijn!!!
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