
Bedankt voor het kiezen voor Bouke Bouwt! Samen maken wij behandelingen 
voor kinderen van 7 tot 10 met een TOS nog leuker en effectiever!

Jij hebt gekozen voor een ONBEPERKT abonnement.

Met een onbeperkt abonnement krijg je:
 
• onbeperkt aantal spelers
• alle modules
• alle praatplaten
• 20% korting op materiaal
• deel en krijg SAMEN + €20 korting op materiaal
• welkomstcadeau
• prio service

Zo begin je:

1. Ga naar speel.boukebouwt.nl. 
2. Meld je aan met de inloggegevens die je hebt aangemaakt tijdens de 
betaling. Wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan. 
3. Maak een spelersaccount aan en pas de instellingen naar wens aan. (Dit 
kan je eventueel al voor de behandeling doen. Het kind kan zijn naam en 
superheld later nog aanpassen.)
4. Zodra het kind zijn superheld aanklikt, begint het spel! 

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Je kunt ons mailen op
hallo@boukebouwt.nl. 

https://speel.boukebouwt.nl/
https://boukebouwt.nl/login/?action=reset_pass
https://boukebouwt.nl/contact/


Maak jouw behandelingen nog leuker en effectiever met het Bouke Bouwt 
behandelmateriaal.

In onze webshop kan je extra behandelmateriaal, zoals magneetsets, 
praatplaten en stickers, aanschaffen. 

Met jouw abonnement krijg je 20% korting op behandelmateriaal. Deze 
korting wordt automatisch verrekend als je bent ingelogd op onze webshop. 

Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van werkbladen. Je kan alvast een 
voorproefje vinden in het welkomstpakket. Hou boukebouwt.nl in gaten 

voor meer werkbladen, kleurplaten en andere leuke puzzels. 

https://boukebouwt.nl/boukes-waanzinnige-webshop/
https://boukebouwt.nl/


Strip • Werkblad • Spiekbrief



Hallo superheldentrainer. 

Wat leuk dat jij samen met je superheld(en) de uitdaging bent aangegaan om 
de waanzinnige wereld van Bouke te ontdekken!

Bouke is namelijk een superheld in taal. Bouke helpt graag kinderen met het 
oefenen van zinnen. Maar doordat de aarde heel erg vies is geworden, heeft 

Bouke helemaal geen tijd meer om kinderen te helpen. Dan verschijnen 
opeens de Poetsies! De Poetsies hebben speciale schoonmaakufo's. Maar 
om die te laten werken hebben ze zinmachines nodig. Dus zoekt superheld 

Bouke andere superhelden, die kunnen helpen met het bouwen van 
zinmachines. Want alleen door het maken van zinnen, wordt de aarde weer 

helemaal schoon!

Stripbijlage

Tijdens het spelen krijgt de superheld soms de melding dat het een pagina 
ontgrendeld heeft. Op deze pagina staat een kort verhaaltje over Bouke of de 

Poetsies. De pagina's zijn genummerd en moeten op volgorde gelezen worden. 
Wij raden aan om deel 1 voor de eerste sessie te lezen. Heb jij al getest? Laat de 

superheld dan in ieder geval de eerste drie pagina's lezen. In het overzicht 
hieronder zie je wanneer de andere pagina's het beste gelezen kunnen worden.

Deel 1: voor eerste sessie
Deel 2: tijdens / na eerste sessie
Deel 3: na het voltooien van de tutorial
Deel 4: na het ontvangen van de groene ufo
Deel 5: na het ontvangen van de blauwe ufo
Deel 6: na het ontvangen van de rode ufo
Deel 7: na het vrijspelen van het vulkaaneiland
Deel 8: na het uitbarsten van de vulkaan
Deel 9: na het schoonmaken van de vulkaan
Deel 10: als de behandeling is afgelopen 
(Let op: hier moet nog een naam worden ingevuld.)











































De poetsies landen op een nieuwe planeet. Deze planeet is heel erg   

        ___________. Op deze planeet leven hele         ____________ wezens.

Ze eten heel veel           ____________ , waardoor het snel een rommeltje kan 

worden. Ze wonen in een (PLEK)            ____________. Dit maakt het moeilijk om het 

afval makkelijk weg te gooien. Om dit probleem op te lossen hebben ze  

(WEZENS)          ______________ getraind. Deze (DEZELFDE)            ____________ kunnen                 

(NUMMER)     _    ________ stukken afval per dag schoonmaken. Ze pakken al het 

afval op met een           ____________. Dan gooien ze het afval in een                   

(PLEK)            ____________. 

De poetsies vonden tussen het afval spullen als:            ____________ ,            

________________ ,          ____________ , en 1          ____________. Dit was maar een 

klein deel van het afval. De afvalberg is wel (NUMMER)      ____________ meter 

hoog en is bijna net zo hoog als          ______           ____________. 

De poetsies gingen heel erg          _________ aan de slag met gebruik van de 

superufo! Zo was de planeet weer schoon en konden de wezens verder met 

            ___________!

planeet!euwen nE e i



De zee-poetsies zuigen met de superufo de verwarde Bouke op.
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Stap 1: zet de juiste bouwblokken onder de zin. Ontdek welk bouwblok bij welk nummer hoort.

Stap 3: kleur de tekening in 
op basis van de nummers!

St2: vul hier de juiste 
nummers in om te zien 
welke kleur daarbij past.
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