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Dit is het 
briefje van 
UniKitty! 

EN D 
Weet je 

VERDIENEN UNIKITTY! © 
Op een dag kwam aanrennen bij 8 . “Help!” riep hij. ” B is verdwenen!” 

“Kom op: we gaan op zoek naar sporen,” zei “Misschien ligt er een ed 

Toen ze in de kamer van kwamen, zagen ze dat de ‘3)/ openstond. Er lag 

een bol wol, een van een Wild-West stadje en een met de tekst: 

“Op een geheime missie!” 

Unikitty briefje Wlyldstyle 
THE LEGO MOVIE © The LEGO Group & Warner Bros. Entertainment Inc. 



Hoi Club 
vriendjes! Ik heb weer 

een gloednieuw LEGO® Club 
Junior Magazine voor jou! Test 
hoeveel jj weet met de ‘waar 

of niet waar’ vragen in dit 
nummer. Veel plezier! 

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 grappige ‘waar of niet waar’ vragen 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! 

HEEG MOVE LEGO Goin 
vragenlopmerkingen 
‘overjeabonnemenf? 
Neem contac mel ons op vis 
KLANTENSERVICE: 00800-5346 555 
(gratis vanaf vaste ijn) 
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In naam van 

de koning! 

koning! Niemand 
„kan je redden! 



de koning redden… 
als ik tenminste 
niet verdwaal 

erg moeilijk zijn, maar zorg voor 
spannend te maken. ad 



Wil je dat | 
| we een schuur 

we een stal 
bouwen? 

we kunnen direct f/ 
o\, beginnen. 

Het is een 
verrassing voor mijn 
pony. Zal ik het in je 

oor fluisteren? 
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Pr, zal wel lukken! 

Haha! 
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Fe klus is snel geklaard. Het nieuwe gebouw |) d 
SÌ op de Ponyboerderij is klaar voor gebruik. 
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UITGOOIEN: 
Hieronder staat een spannend LEGO® City verhaal. Maar sommige woorden zijn 
door elkaar gegooid, Vind de juiste lettervolgorde om het verhaal te kunnen 
lezen. Als het niet lukt, kun je de antwoorden onderaan deze bladzijde vinden. 

De LEGO CT YI Poolonderzoekers hebben een goede dag. Ze vinden 

een groot blok JSI om te bestuderen. Ze willen het naar hun basis 

brengen. De helikopter kan met het blok EVILGNE. 

bij het grote blok. De onderzoekers Oeps! Er staat een ijs- BF 

durven niet in zijn buurt te komen. Hoe kunnen ze die beer | 

krijgen? “Wat eten beren graag?”, vraagt een onderzoeker. 

“Sommige beren houden van HNGNIO," zegt een ander. “Maar 

dat hebben we niet bij ons. Houden ijsberen niet van vis?” 

E zitten met een bak vol Één van de onderzoekers gaat op een El 

1. Hij gooit de vissen achter de slee terwijl de honden hem vooruit 

trekken. De beer komt op de vis af en loopt achter hem aan. 

Nu de beer GWE is, kan de helikopter het grote ijsblok omhoog 

‚ Die vissen kwamen goed van pas! 

NASTIH ‘DAM 'SIA '2271S "DNINOH 'DIM "4328 'NIDANA 'SI 'ALID NAGBOOMANV 





Er ligt allerlei lekkers op de picknickdeken dus nu ==, 
kan het LEGO® DUPLO® speelplezier beginnen! 



KOM JIJ OOK NAAR 

LEGO WORLD? 
Neem dan jouw eigen 

Cool Creations foto mee 
naar de Club stand en krijg een 
plaatsje op de speciale muur! Je 
maakt dan meteen kans om met 
jouw foto in het janvari Club 

Magazine te komen! 

HET LEUKSTE 
DAGJE UIT IN DE 
HERFSTVAKANTIE! 

ALVAST EEN VOORPROEFJE: 

> Doe mee met de leuke 
LEGO Show! 

Volg een inspecteurs-opleiding 

bij LEGO City Politie! 

Help de LEGO Friends meiden 

in de EHBO post om de 

schildpadden te redd 

Leef je uit op het DUPLO 
springkussen! 

Dvuelleer mee in de Chima strijd 

tussen ijs en vuur! 

Kom wakvissen en iglo-bouwen 

bij City Arctic! 

Geef Max een High Five! 

En nog veel meer! Oh ja, 

neem gerust je ouders en 

opa en oma meel! 



Wiewiler \: 
pizza? 
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Laallallelke (TSS) 

opnieuw spelen. Kies telkens e 
om je kind te helpen, totdat hij/zij het goede 

aait is gemaakt woog meer dan 18.000 kilo. 
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CRERENE 

‘hier een volgende keer te zien! 

je ouder(s) naar LEGO.nl/club te gaan, de, Club Code Sic 

ren en het toestemmingsformulier te printen. Stuur een 

scan of foto van het ingevulde formulier samen met de foto van 
ouwwerk naar ClubNL@LEGO.com met als onderwerp 

SUPER RUIMTESCHIP A 
Niels, 5 jaar 

‘ervoor dat je kleurenfoto goed scherp ís, met voldoende licht en een rustige 
nd. Hoe groter je bouwwerk in beeld is, hoe beter… en gebruik enkel. 

en elementen! 

Uit eol inzendingen die we iedere keer ontvangen, 
maar enkele foto's in 

gazin plaatsen. 

Kom jij ook naar 
LEGO® World? Neem dan 
jouw foto mee voor een 
plaatsje op de speciale 

\ cool Creations muur! Kijk 
ook op blz, 11! 

A SPIDERMAN & MINION 
Sam & Bob, 6 & 4 jaar 

LUCHTBALLON A 
Thomas & Nathan, 6 & 3 jaar 
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Max is lid van de 
LEGO Club! 

DOE SAMEN! 
Dit model biedt prima mogelijkheden 
om samen met je kind iets te bouwen. 

Praat bijvoorbeeld over wat er 
allemaal nodig is in een 
N geheime basis: een auto, 

een computer, geheime 
uitgangen…? 

— en bedenk hoe 
die kunnen worden 
gebouwd van LEGO 

stenen. Kinderen zijn 
dol opsamenwerken 

6 met hun ouders! 





KLEUR DEZE 
NOORDPOOL MISSIE; 

Deze LEGO® City Poolonderzoeker heeft een nieuw kristal gevonden onder het ijs. 

Kleur de onderzoeker om het plaatje af te maken. Gebruik iedere kleur die je maar wilt. 

Ik heb zin 
El om op zoek te 

NEA gaan naar nieuwe 
kristallen! 
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ie 
sneeuwschoenen ook 

als tennisrackets kunnen 
gebruiken? 8 

NOORDPOOLMACHINE! £ 
Misschien word jij één van de 5 winnaars van deze coole LEGO City set! 

ZO DOE JE MEE: Ö Vraag je ouder(s) naar LEGO.nl/club te 

Bouw met je LEGO stenen iets dat de LEGO City gaan, de in te voeren 

Poolonderzoekers kunnen gebruiken om dieper en hef toestemmingsformulier te printen. 
onder het ijs te komen en meer kristallen Stuur een scan of foto van het ingevulde 
te vinden. formulier samen met de foto van je 

bouwwerk naar wedstrijd@LEGOclub.nl met 
2] Vraag je ouder(s) er een mooie, duidelijke als onderwerp “Noordpool bouwwedstrijd” 

foto van te maken. 

WAAR OF NIET WAAR: Hef “Poolgebied”is- genoemd naar de beren die daar wonen. 

DOE SAMEN! wat kun je allemaal onder de grond vinden? In het poolgebied vinden 
de onderzoekers ijskristallen. Wat zou jij kunnen tegenkomen als je een gat in de grond zou 
graven? Praat met je kind over wat er misschien te vinden is onder de grond: aarde, stenen, 
wormen, insecten, plantenwortels… 



We zoeken 
naar vlaggen, niet 
naar zwaarden! 

en 
d B 

De LEGO? DUPLO® ridders staan voor een raadsel. De vijf 
koninklijke vlaggen van het kasteel zijn verdwenen. Kun i 
jij de ridders helpen de vlaggen te vinden in dit plaatje? 


