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Hoi Club vriendjes! 
Je gaat in dit nieuwe nummer 

van je LEGO® Club Junior Magazine 
leuke weetjes ontdekken over vuur, 
aarde, lucht en water. Ga op zoek 

naar de speciale tekentjes! 

BESTE OUDERS, 
Dit magazine bevat allerlei leuke activiteiten voor uw kind, zoals zoek-en-vind spelletjes, 
een kleurplaat en stap-voor-stap bouwinstructies. Deze keer zijn er ook boeiende weetjes. 
over de vier elementen -lucht, aarde, vuur en water - door het hele magazine te vinden. 
Op een aantal bladzijden treft u de speciale ‘Doe samen! gedeeltes aan met tips om samen 
met uw kind nog meer lees- en speelplezier te beleven! 
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Klaar! 
Gefeliciteerd, : 
de nieuwe Batgrot 

De Joker" probeert de Batman” 
tekens @#®) te stelen en de 
Bafgrot teverwoesten! Kun jij 
de 11 Bätman tekens op-deze 
bladzijde vinden voordat De 
Joker ze te pakken krijgt? 
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NOORDPOOL! 
De LEGO® City poolonderzoekers zijn in enorme ijsmassa's op zoek naar spannende 
vondsten, Maar de plaatjes staan in de verkeerde volgorde. Kun jij dit stripverhaal in 
de goede volgorde zetten? Het eerste plaatje is al ingevuld. 

DOE SAMEN! ontdek samen met je kind hoe leuk verhalen 
verzinnen kan zijn. Verzin een begin van een verhaal en vraag je kind 
om erop voort te borduren. Of verzin zelf een paar manieren waarop. 
het verhaal zou kunnen aflopen en laat je kind kiezen! 



Di sneleremalt op dagen 
as 4 dat het waait? 



CHI 
REDDING! 

Hat Ik ben 
je raketjes 
te vlug af! 

Hij heeft gelijk! 
Ik moet hem op 
de grond zien 
te 

Maar ik krijg een 
idee. Gelukkig kan 
mijn Eagle Flyer 

zichzelf besturen. 

Met hulp 
van de vuur-CHL_ ID 

lukt dit vast. # 



Je bent 
| _ omsingeld, 

Vardy! Geef hier 
die CHI! 

9 US Ná 
Ga snel naar de bouwinstructies op de volgende ) 

5 bladzijde om je eigen vuur-CHI schild te bouwen! Ee 

Volg de avonturen van de CHIMA strijders! Ga naar LEGO.nl/chima 



WIST JE, 
DA 
onze Chima” helden de vuur-CHI 
gebruiken tegen de ijzige krachten 
van hun tegenstanders? Hun wapens 
krijgen er meer kracht van en zelfs 
hun voertuigen veranderen in 
oersterke, vlammende machines. 

Thuis gebruiken we soms 
vuur om voor licht en 

warmte te zorgen. 

Maar pas altijd 
goed op in de buurt 
van vuur - het kan 
heel gevaarlijk 

zijn! Speel nooit 
met vuur! 





SPIDER-MAN HEEFT PROBLEMEN 

MIEN! Verzin samen met je kind ook een verh: 
plaats innemen van woorden. Laat eerst je kin 
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Zoek dekking! eel en a vallen de ze aan 

en proberen het @ te stelen! Alleen 8 kan ze 

tegenhouden! 8 springt van zijn Ee ‚schiet aan 

een spindraad te hulp en ontwijkt een a van A . 

Eerst redt 8 de bestuurder van de Zi „en 

dan werpt hij een enorm ® waarin Ke en & 

vastzitten! Als de boeven gevangen zitten in 

het ® ‚brengt onze held het gestolen Ed terug 

en brengt hij @ en a naar de gevangenis! Hij 

heeft het weer gered, onze LN 1 

a a ® ® 
Len geldwagen _ Spider-Trike web 

 & @ @ id 
Spider-Man” bliksemschicht _ Electro geld 

een klein hoopje grondaarde meer levende dingen 
bevat dan er mensen zijn op de wereld? 
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edelen 
CREATIONS 
Heb jij iets moois gebouwd en wil je dat graag aan iedereen laten 

zien? Stuur ons dan snel een foto van jouw bouwwerk! Wie weet 
is jouw foto hier een volgende keer te zien! 

Vfaag je ouder(s) naar LEGO.nl/club te gaan, de ciut Code @GOT 

in te voeren en het toestemmingsformulier te printen, Stuur een 

scan of foto van het ingevulde formulier samen met de foto van 

je bouwwerk naar ClubNL@LEGO.com met als onderwerp 

“Cool Creations Junior”. 

FOTOTIPS! 
Zorg ervoor dat je kleurenfoto goed scherp is, met voldoende licht en een rustige 
achtergrond. Hoe groter je bouwwerk in beeld is, hoe beter. en gebruik enkel 
LEGO stenen en elementen! 

\V RAZCAL'S RAVEN 
GLIDER 

Felix, 6 jaar 

Uit de grote stapel inzendingen die we iedere keer ontvangen, kunnen. 
we maar enkele foto's ín het magazine plaatsen. 

Hoe ziet 
jouw LEGO creatie 

er uit? 

in BOEVENEILAND V, IN Sesper Ciaar Mees, 5 jaar 

 V SUPERSONISCHE SNELLE RAKET 



_Hayk 3jaar 

Jelle, 6 jaar 'S EN D 
Bas & Nathan, 6 & 6 jaar 

WIST JE, DAT 
ongeveer 1 miljoen jaar geleden mensen voor het 
eerst vuur gebruikten om een maaltje te koken? 



LICHT... 

WIST J 
DAT 
zodra de regisseur “Actie!” roept, 

een medewerker die voor de camera 

staat het filmklapbord dichtslaat? 
manier kan iedereen op de 

dat de camera draait en dat 





VUUR-CHI! 
Vardy wil de vuur-CHI stelen! Kan Eris hem tegenhouden? Help Eris door 

deze tekening mooi te kleuren. Gebruik iedere kleur die je maar wilt. 

Als je klaar bent, kun je de tekening ophangen of aan iemand geven! 



FLITSENDE SPEEDOR:! 
Ben je al klaar met de kleurplaat? Doe dan mee aan deze tekenwedstrijd: maak een tekening van hoe 

volgens jou de sterkste en beste Speedor er uitziet! Misschien ben jij dan één van de 3 winnaars van 

een mega cool Speedor-pakket! 

ZO DOE JE MEE: © vraag je ouder(s) naar 
Maak een mooie tekening LEGO.nl/club te gaan, de 
van de perfecte Speedor. inte 

vullen en een toestemmings- 

vraag je ouder(s)er een mooie ___ formulier te printen. Stuur een 
kleurenfoto van te maken. scan of foto van het ingevulde 

formulier samen met de foto. 

van je tekening naar 

wedstrijd@LEGOclub.nl 

met als onderwerp 

“Junior tekenwedstrijd”. 

INZENDINGEN 
MOETEN UITERLIJK 
15 JULI 2014 BĲ 
ONS BINNEN ZIJN! 
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