
Welkom bĳ de Wonderkisten Wandelroute! 
Vandaag ga je op visite bĳ 6 spannende 
dieren in het museum & we gaan op zoek 
naar het huis van Bèr de Mosasaurus!

Bij ieder dier ga je onderzoek doen naar de 
spullen in de kasten en zoek je de juiste 
antwoorden. De juiste antwoorden geven je 
een superhint! Deze hint laat je weten waar het 
huis van Bèr te vinden is.
 
Heb je het huis van Bèr gevonden? Dan krijg je 
een eigen: Wonder Button van je favoriete 
museum dier.

Kan jij het huis van Bèr vinden? Heel veel 
speurplezier!

Kijk naar het fossiel van de ammoniet 
boven in de glazen koepel.

Open de kast. Welk van de 3 schelpen in de 
kast is familie van de ammoniet?
Kies voor U, W of E.

                   Zet die letter in vakje 2 van
                   de superhint! Loop nu door naar
                   de mosasaurus voor vraag 2.

Kijk naar het skelet van de mosasaurus 
en het poppetje in de glazen koepel.

Open de kast. Welke 3 botten van de 
mosasaurus kun je allemaal terugvinden in de 
kast? Kies voor V, B, O of T.

Zet die letter in vakje 3 van de superhint!
Zoek de zeeschildpad voor vraag 3!

Let op: Bij alle kasten mag je de spullen eruit 
halen, wees voorzichtig en leg alles weer 
terug als je klaar bent. Zo kan een volgende 
speurder ook op onderzoek!

V. Tanden,
tingers, staart. B. Staart, rug

vingers.

O. Rug,
vingers, rib. T. Tanden,

rug, rib.

Kijk naar het skelet van het schildpad 
schild in de glazen koepel.

Het schildpadschild in de koepel is anders 
dan het grote skelet. Waarom?
Kies voor antwoord P, N, X of G.

Zet die letter in vakje 6 van de superhint!
Zoek de mammoet voor vraag 4!

P. Het schild in de koepel is veel 
kleiner, deze schildpad was een 
kleine zeeschildpad.

N. Het schild in de koepel is van 
een landschildpad.

X. Het schild in de koepel is 
nep, daarom is die anders.

G. Het schild in de koepel is niet 
anders, ze zijn hetzelfde.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
De dodo! Die leven nu niet meer, maar op 
het plaatje kun je zien hoe die eruit zag.
Open nu de kast.

In de kast liggen 4 foto’s, welke vogel kan je 
niet terug vinden in deze ruimte?
Kies voor antwoord Q, H, I, of X en zet die 
letter in vakje 5 van de superhint!

Open de kast. In de deur van de kast staan
4 schedels...
welke schedel is van het hertje? 
Kies voor antwoord R, T, Y of D.

Zet die letter in vakje 1 van de superhint!
Zoek nu verder naar een gekke vogel en de 
volgende kast voor de laatste vraag!

Je hebt nu alle letters gevonden! Je weet nu 
waar het huisje van Bèr de Mosasaurus is.
Ga hem snel zoeken en haal daarna je eigen 
Wonder Button bij de balie!

Kijk ook eens in de kast bij de schildpad, 
wat voor dieren hebben in deze schelpen 
geleefd? Teken ze hieronder:

Zoek de grote botten en slagtanden 
van de mammoet. De mammoet is

de voorouder van de olifant. Ze zijn hele verre 
familie van elkaar & zien er ook anders uit.
Wat zijn de belangrijkste verschillen?
Kies voor antwoord P, U, K of D.

Zet die letter in vakje 4 van de superhint!
Zoek het hertje voor vraag 5!

P. Mammoeten hadden grotere 
oren en grotere poten.

U. Mammoeten hadden meer 
haar en grotere slagtanden.

K. Mammoeten hadden langere 
staarten en dikkere billen.

D. Mammoeten hadden
helemaal geen haar.

5.

6.SUPERHINT!

Kijk naar het hertje in de kast en het 
gewei in de glazen koepel.

Kijk naar het het schedeltje in de glazen 
koepel. Deze is van een hele rare vogel:
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