
HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 2

Fien en haar broer Lukas doen graag gekke dingen, zoals een boot bouwen en met die boot in zee gaan. Oh wat vinden ze dat 
leuk! Maar dan gebeurt er plots iets ergs: de harde wind blaast hun boot zomaar omver. Fien en Lukas belanden in het koude 
water en zwemmen snel terug naar de omgekeerde boot. Met veel moeite geraken ze allebei op de romp. 
Terwijl ze op zee drijven, ontmoeten ze de rondbuikige Duitse professor Schnapps die ook met zijn schip in de storm was beland.  
Samen peddelen ze verder tot ze een eiland zien. Het lijkt wel een vergeten paradijs met witte stranden en een hele speciale rots. 
Wat ze nog niet weten is dat het eiland heel wat geheimen met zich meedraagt …

Met de hulp van de leerlingen zal het zeker lukken om veilig van 
het eiland te geraken!
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Samen peddelen ze verder tot ze een eiland zien. Het lijkt wel een vergeten paradijs met witte stranden en een hele speciale rots. 
Wat ze nog niet weten is dat het eiland heel wat geheimen met zich meedraagt …
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FAM 1 – DE WAE T - start 24/09/2020
Twee kinderen drijven rond op zee. Ze heten Lukas en Fien. Ook pro-
fessor Schnapps dobbert er rond. Hun schip is omgewaaid. Gelukkig 
kan de professor berekenen hoe ze weer thuis moeten komen. Hij 
mompelt allerlei moeilijke formules. Opeens roept Lukas: “Land! Ik zie 
land!” Maar ze moeten heel hard peddelen om het strand te bereiken.

FAM 2 – HE REN DI - start 08/10/2020
Professor Schnapps is dolgelukkig wanneer ze op het strand aankomen. 
Maar dan ziet hij dat het eiland verlaten is. Ze zijn dus nog niet meteen 
thuis. Wat verderop staat een vreemde rots. Zo is er maar één op de 
hele wereld, en dat wil zeggen … dat ze in het Vergeten Paradijs zijn! 
Hier leven de laatste dinosaurussen. Er moet ook een laboratorium 
zijn. Fien, Lukas en professor Schnapps besluiten erheen te gaan om een 
noodsignaal uit te zenden. Maar eerst verzamelen ze alle tentonderde-
len om een kamp te bouwen, want het wordt snel donker.

FAM 3 – HE M - start 22/10/2020
Er zijn genoeg tentonderdelen verzameld om twee tenten op te zetten. 
Een grote en een kleine. Er moet dus één iemand alleen slapen. De pro-
fessor en Fien gaan erom armworstelen. Schnapps verliest en druipt af 
naar het kleinste tentje. Maar ze zijn allemaal zo bang voor de geluiden 
van de nacht, dat ze maar liever een vuurtje maken. Zo blijven de wilde 
dieren zeker uit de buurt.

FAM 4 – HE DSONED - start 12/11/2020
De volgende ochtend gaan ze op zoek naar het laboratorium van dok-
ter De Slegte. Hij doet onderzoek naar de dinosaurussen op het eiland. 
Na een paar uur komen ze terecht in een reuzenpaddenstoelenveld. Ze 
moeten laag bij de grond blijven, want er hangt een gevaarlijke droom-
mist. Die mogen ze niet inademen. Plots horen ze een felle schreeuw 
en het fl appen van vleugels. De professor schrikt zo erg, dat hij op-
springt en de mist inademt. Hij valt bewusteloos op de grond. Hoe 
krijgen Fien en Lukas hem nu weer wakker? 

FAM 5 - DE G - start 26/11/2020
Professor Schnapps is weer wakker. De tocht gaat verder in de richting 
van het laboratorium. Plots horen ze een luid gezoem, maar het is geen 
vliegtuig. Het zijn reuzenmuggen en ze komen eraan! Onze vrienden 

moeten zo veel mogelijk mango’s naar de muggen gooien, want alleen 
daarvoor zijn die bang. 

FAM 6 - HE BARU - start 10/12/2020
Oef, de reuzenmuggen zijn verjaagd. Eindelijk bereiken de kinderen en 
de professor het laboratorium. Maar wat is daar gebeurd? Het is er 
een grote puinhoop en overal liggen glasscherven. Is er gevochten? En 
dan … vindt Fien tussen de rommel een indianenpijl. De dokter is ont-
voerd, dat weet ze zeker. Maar de professor gelooft haar niet. Hij vindt 
dat ze het bedieningspaneel van de schotelantenne moeten herstellen. 
Daarmee kunnen ze een noodsignaal uitsturen.

FAM 7 - DE RA - start 07/01/2021
Alle draadjes zijn met elkaar verbonden, maar de schotelantenne 
vraagt een paswoord. En dat kent alleen dokter De Slegte. Nu moeten 
ze hem wel gaan zoeken. Fien volgt het spoor en wijst de weg. Plots 
horen ze weer de felle schreeuw en het fl appen van vleugels. Het is 
een vliegende dinosaurus, en ze heeft Lukas in haar klauwen. Ze brengt 
hem naar haar nest. Professor Schnapps en Fien moeten met lianen een 
hangbrug maken om bij het nest te komen en Lukas te redden.

FAM 8 - HE S - start 21/01/2021
Fien en professor Schnapps komen aan bij het nest. Lukas is dikke 
vriendjes geworden met de dino. Hij noemt haar Lucy. Lucy denkt dat 
Lukas haar baby is, omdat ze haar eigen ei kwijt is. Vanuit het nest, hoog 
in de lucht, zien onze vrienden een indianendorp. En daar zit dokter De 

Slegte in een kooi. Ze moeten ernaartoe. Maar 
eerst moeten ze Lucy in slaap zingen, want 

die laat Lukas niet zomaar gaan.
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De volgende ochtend gaan ze op zoek naar het laboratorium van dok-
ter De Slegte. Hij doet onderzoek naar de dinosaurussen op het eiland. 
Na een paar uur komen ze terecht in een reuzenpaddenstoelenveld. Ze 
moeten laag bij de grond blijven, want er hangt een gevaarlijke droom-
mist. Die mogen ze niet inademen. Plots horen ze een felle schreeuw 
en het fl appen van vleugels. De professor schrikt zo erg, dat hij op-en het fl appen van vleugels. De professor schrikt zo erg, dat hij op-
springt en de mist inademt. Hij valt bewusteloos op de grond. Hoe 

Professor Schnapps is weer wakker. De tocht gaat verder in de richting 
van het laboratorium. Plots horen ze een luid gezoem, maar het is geen 
vliegtuig. Het zijn reuzenmuggen en ze komen eraan! Onze vrienden 

Lukas haar baby is, omdat ze haar eigen ei kwijt is. Vanuit het nest, hoog 
in de lucht, zien onze vrienden een indianendorp. En daar zit dokter De 

Slegte in een kooi. Ze moeten ernaartoe. Maar 
eerst moeten ze Lucy in slaap zingen, want 

die laat Lukas niet zomaar gaan.
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FAM 9 - HE DAD -  start 04/02/2021
Onze vrienden komen aan in het indianendorp. In het midden staat 
een groot, gouden beeld van Lucy. Ze zien ook de kooi met dokter 
De Slegte. Net als ze hem willen bevrijden, ontdekken de indianen hen. 
Gelukkig komt net op dat moment Lucy aangevlogen. De dorpelingen 
beginnen te dansen en te juichen, want Lucy is hun godin. Zo kunnen 
Lukas en Fien samen met de professor en dokter De Slegte ontsnap-
pen. En als ze bladeren op hun pad strooien, dan vinden de indianen hun 
voetsporen nooit terug.  

FAM 10 - VETE PTE - start 25/02/2021
Het is gelukt, ze zijn gevlucht. Maar waarom zat dokter De Slegte nu 
gevangen? Hij had Lucy’s ei gestolen, om het uit te broeden en te on-
derzoeken. “Maar dat is Lucy’s ei!”, roept Lukas uit. Er is geen tijd om 
verder te praten: opeens wordt de weg versperd door grote vleeseten-
de planten. Ze hebben vlijmscherpe tanden. Gelukkig vallen ze alleen 
mensen aan die bang zijn. Iedereen kan er zomaar langs, behalve Fien. 
Ze is bang. Alleen als ze genoeg insecten verzamelen voor de planten, 
zullen die geen trek meer hebben in Fien. 

FAM 11 – DE SGOT - start 11/03/2021
Fien, Lukas en de twee wetenschappers trekken verder. Ze moeten 
door de kristalgrotten, een ondergronds doolhof. Alleen dokter De 
Slegte weet de weg. Wanneer ze in de grotten zijn, ontstaat er ruzie. 
De dokter wil het ei bijhouden, maar de anderen vinden dat hij het 
aan Lucy moet geven. Plots verdwijnt de dokter. Hoe raken ze nu uit 
het doolhof? 

FAM 12 – HE REB - start 25/03/2021
Professor Schnapps en de kinderen ontkomen uit de grot. Dan zien 
ze dokter De Slegte met het ei in zijn handen. Hij staat aan de rand 
van het kriepelbos, een enge plek vol rare, zwarte bomen. Wanneer 
ze naar hem toe willen rennen, loopt de dokter weg. Hij moet goed 
uitkijken, want de bomen proberen hem te vangen met hun takken. Om 
de bomen te ontwijken, moeten Lukas, Fien en professor Schnapps zich 
verkleden als bomen. 

FAM 13 – ZA K DE G OTP?
- start 22/04/2021
Dokter De Slegte is ervandoor met het ei. Hij wil het laten uitkomen 
in een zoo. Hij is al onderweg naar zijn watervliegtuig. Maar wanneer 
onze helden hem willen achtervolgen, worden ze tegengehouden door 
de indianen. Zijn die hen dan toch op het spoor gekomen? Gelukkig 
komt Lucy aangevlogen om Lukas te knuffelen. Iedereen besluit met 
elkaar samen te werken. De indianen roeien naar het watervliegtuig. En 
de kinderen en de professor gooien vanaf Lucy’s rug modderbommen 
naar het vliegtuig.

FAM 14 – HE TD - start 06/05/2021
Dokter De Slegte kan niet opstijgen met het 
vliegtuig. Hij beseft dat het ei het veiligst is bij 
Lucy. Samen met professor Schnapps, Lukas 
en Fien besluit hij terug naar huis te vlie-
gen. Ze nemen afscheid van Lucy en van 
de dorpelingen en stijgen op. Vanuit het 
vliegtuig zien ze nog net dat het ei uit-
komt. En raad eens? Er komen twee kleine 
dinosaurusjes uit ... Lucy is mama 
van een tweeling! 
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