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minuten
Gebruik om het even welke 

LEGO steentjes (Geen steentjes bij 
de hand? Teken dan!) 

Zoek een rustig plekje
om even samen te zitten

HOE DIT PAKKET WERKT
Dit is een interactief avontuur waarbij jij de verteller bent. Het verhaal zal je kind inspireren 
om een verzonnen LEGO® wezentje te maken. Tijdens het bouwen zal je een aantal vragen 

vinden die je jouw kind kunt stellen om een gesprek over het thema aan te knopen. Maak je 
geen zorgen als sommige vragen niet relevant zijn – ze zijn simpelweg een leidraad om jullie 

aan het praten te krijgen.

VOOR JE BEGINT
Blader even door het verhaal zodat je weet hoe het werkt. 

ALLES DUIDELIJK?
Dan vliegen we erin! Begin te lezen op de volgende pagina.

INLEIDING VOOR DE VOLWASSENE
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BINNENKOMEND BERICHT...



Hallo! 
Ik heet Ida 

Deedhetaanenuit, digitale 
ontdekkingsreiziger en 

online schepselspecialist. 
Noem me maar Ida.

Welkom in de online 
wereld, mede-avonturier!

Ik kan wat vergeetachtig zijn. Klik hier 
of scrol naar pagina 16 als we elkaar 

al eerder hebben ontmoet



Ik hoef je heus niet te vertellen 
hoe wonderbaarlijk het internet is, 

ik weet dat je hier al op 
ontdekkingstocht was toen je nog 

een kleine pixel was... 

(Je ouders vinden het misschien 
moeilijk om je bij te benen!)

Oh! Daar komt een emojistorm, zoek dekking!!!
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Zoals ik dus zei ...

Mijn avonturen hier hebben me al naar 
prachtige plekken geleid! Ik heb er 

geweldige vrienden gemaakt en 
oneindig veel merkwaardige personen 

leren kennen.



Maar in mijn tijd hier heb ik ook een 
aantal dingen ontdekt waarvoor je moet 

oppassen! Ik heb die tegendraadse 
wezens in mijn boek vastgelegd:
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De wilde 
schepsels van 

de online 
wereld

Hoe je ze herkent... 
en vervolgens ontloopt!



Met mijn boek zullen alle online 
ontdekkingsreizigers weten waarvoor 
ze moeten opletten, zodat niets hun 

pret nog kan bederven.

Wel dat WAS toch de bedoeling ...

De wilde 
schepsels van 

de online 
wereld

Hoe je ze herkent... 
en vervolgens ontloopt!



Toen ik gisteren druk bezig was met het 
bekijken van hilarische kattenfilmpjes 

(levensbelangrijk onderzoek!), dook er 
plots een stout wezen op, een trol denk 
ik, en die verscheurde mijn boek en AT 

alle foto's op.



Er blijven nog maar een paar 
flarden van mijn boek over en 

GEEN ENKELE foto. 

En niemand onder de 100 jaar 
denkt er nog maar aan om een 

boek zonder foto's te lezen.

Bovendien zullen online 
ontdekkingsreizigers niet weten 

waarop ze moeten letten.



Ik hoor dat jij een uitmuntende 
LEGO bouwer bent met bakken 

verbeelding: precies wat ik zoek!

Ik zou die grappige wezentjes graag 
willen nabouwen met LEGO steentjes. 

Help je me hierbij?



Ik zal een beschrijving uit mijn boek voorlezen en jij kan zo meebouwen. 
Je hebt geen speciale LEGO stenen nodig, gebruik gerust wat je thuis 

liggen hebt. Geen zorgen, ik help je bij elke stap!

GEWELDIG!



VOLWASSENE:
Ook voor jou heb ik een 

speciale opdracht in petto. 
Ik zou graag meer te weten 

komen over de avonturen van 
deze jonge ontdekkingsreiziger 

in de online wereld. 
Jij misschien ook?

Kijk uit naar vragen die je kunt 
stellen terwijl we bezig zijn.



Oké team, aan de slag! 
Zorg dat je er he-le-maal klaar voor 
bent, hou je LEGO steentjes in de 

aanslag en bouwen maar!



Gelukkig is dit deel van het boek 
niet al te erg beschadigd. Let wel 

op voor het kwijl bij het lezen.

De Deel-Te-Veel

(Communicus Maximus, gevaarlijke diersoort)



Snap je het 
plaatje?

Laten we lezen 
hoe ze eruitzien...

Vriendelijk en vrolijk als ze zijn, sturen deze 
spontane schepsels graag berichtjes, foto's en 
video's naar hun vrienden. Ze delen inderdaad met 
plezier ALLES wat in hun leven gebeurt.

Hoewel ze van nature blij zijn, betrap je hen soms op een 
droevige blik. Misschien hebben ze wel een geheim met 
een andere Deel-Te-Veel gedeeld, die dat nu gebruikt om 
hen belachelijk te maken. Of misschien letten ze even niet 
op en hebben ze per ongeluk privédingen zoals hun naam 
en adres met vreemden gedeeld. 

Dachten deze impulsieve wezentjes toch gewoon even na 
voor ze iets deelden, dan zouden ze altijd gelukkig zijn!

Een Deel-Te-Veel bestaat in alle vormen en maten. 
Er bestaan geen twee dezelfde, maar ze delen dezelfde 
bijzondere kenmerken.



Tijd om jouw Deel-Te-Veel te bouwen. Loop je vast? 
Neem dan een kijkje op de volgende pagina voor wat suggesties.

Illustratie van een 
typische Deel-Te-Veel

Een bijzonder vriendelijk gezicht, vaak 
met een brede glimlach (voor de camera). 

Bontgekleurd zodat je hem nooit over het 
hoofd kunt zien.

Extreem lange armen, ideaal om vanuit 
elke mogelijke hoek sel�es te nemen. 

Een Deel-Te-Veel hee� twee benen, 
meestal zijn het uitstekende dansers.

Fysieke kenmerken



Tijd om jouw Deel-Te-Veel te bouwen. Loop je vast? 
Neem dan een kijkje op de volgende pagina voor wat suggesties.

VOLWASSENE: Sla de bladzijde om voor jouw onderzoeksopdracht (terwijl je kind bouwt).

Heel lange 
armen

Vriendelijke gezichten

Twee benen 
om te dansen



BOUWTIPS

Vriendelijk gezicht

Lange armen

Twee benen 
om te dansen

Klus geklaard 
en uitgepraat? 
Ga naar de 
volgende pagina.

Begrijpen je vrienden dat wat je hen stuurt 
enkel voor hen bedoeld is?

Deel je soms foto's en video's wanneer je met 
vrienden chat? Zo ja, wat precies?

Wat is volgens jou niet veilig om te delen?

Waarom moet je oppassen wanneer je zaken 
zoals je adres of je school deelt met mensen 
die niet kent?

OPDRACHT VOOR DE VOLWASSENE
Hieronder vind je een aantal vragen die je jouw kleine 
ontdekkingsreiziger kunt stellen tijdens het bouwen. 



Nou, schitterend gebouwd! Je bent echt 
geknipt hiervoor. Je bouwwerk lijkt als 

twee druppels water op de eerste 
Deel-Te-Veel die ik in 2005 gespot heb.

 
 Wacht even, wat hoor ik daar?
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Dat is de lokroep van een 
Deel-Te-Veel in nood, hij moet zijn 

mobiele telefoon zijn kwijtgespeeld!
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Klus geklaard en uitgepraat? Ga dan naar de volgende pagina.

Lorem ipsum
OPDRACHT VOOR DE 
VOLWASSENE
Inspiratievragen: 



Ik wilde je niet onderbreken, maar mijn batterij 
is haast leeg... dus onze tijd zit er bijna op. 

Ik kan je niet genoeg bedanken voor je hulp!
Oh jee, mijn batterij laat het bijna afweten...



Voor je ervandoor gaat, wil je misschien wel de eed van de online 
ontdekkingsreizigers afleggen? Lees dit samen met jouw ouder voor:

Knap gedaan!

We zullen het elkaar zeggen als iemand ons vraagt om 
iets dat verkeerd voelt te doen of te delen.

We zullen anderen altijd vragen of ze het oké vinden dat 
we hen filmen of een foto van hen nemen.

We zullen ijzersterke wachtwoorden aanmaken die je 
niet makkelijk kunt raden en ze nooit met anderen delen.

Laten we onze naam, ons adres of selfies niet delen met 
een onbekende voor we dat even bespreken met een 
betrouwbare volwassene.



Je hebt me echt een enorme dienst bewezen. 
Je LEGO bouwkunsten zijn uitstekend. 

Veel plezier en hou het veilig daarbuiten.  Klik hier voor tips rond 
privacy en veilig delen

Bezorgd? Klik hier voor hulp van experts 
en voor advies voor jouw land

Honger naar meer? Klik hier voor 
andere Bouw- & Babbelactiviteiten

www.lego.com/aboutus/buildandtalk#section-4
www.childhelplineinternational.org/child-helplines/child-helpline-network/
www.lego.com/aboutus/buildandtalk/privacytips



