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Dit werkboek maakt deel uit van het leesboek: “De grote reis van de Kleine Lobatus”. 
Beiden zijn onderdeel van een bewustwordingscampagne  
met als doel het herstel van de bedreigde diersoort karkó (Strombus gigas).  
Dit werkboek is een uitgave van STINAPA en Fundashon Bon Kousa Bonaire.  
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       Werkboek nederlands

Heb jij met veel plezier het grote avontuur van de kleine Lobatus gelezen?  
Test dan je kennis en kijk of je alle antwoorden weet. Natuurlijk gaat het erom 

dat jij ook zelf iets doet aan het behoud van de karko op Bonaire. 
Succes en veel plezier!!!!



De grote reis van kleine Lobatus (antwoorden te vinden op blz. 1 t/m 5 van het leesboek )
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1. Lobatus landt na een lange reis in Lac. Waar komt hij vandaan? 

2. Geef op de kaart aan waar Bonaire en Los Roques liggen.
 

3. Is Lobatus in z’n eentje in Lac aangekomen? 

4. Geef aan welke van de beestjes hier beneden een Karko larfje is. 
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De grote reis van kleine Lobatus

6. Kan Lobatus zwemmen nadat hij uit z’n eitje is gekomen?

7. Leg uit wat er met Lobatus gebeurt als hij uit z’n eitje komt.  

5. Als Lobatus zich uit zijn eitje heeft geworsteld, 
lijkt hij een beetje op een...
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Lac, een plek om te blijven (antwoorden te vinden op blz. 6 t/m 9 van het leesboek )
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8. Waar kun je Karko vinden op Bonaire?  
Kies het goede antwoord: 
 A. de zoutpannen van Slagbaai
 B. Lagoen
 C. Lac

9. Weet je hoe een Karko het water het lekkerste vindt? 
 

10. Waarom verstopt een kleine karko zich tussen de zandkorrels? 
Is het antwoord goed of fout?

 Omdat hij het heerlijk vindt om  
 zandkorrels op zijn schelp te voelen

11. Lobatus ligt op de bodem van Lac, tussen de...

12. Wat is het water lekker. Niet te ….., niet te ……..  



(antwoorden te vinden op blz. 10 van het leesboek )   Lobatus het zeeslakje

14. Leg uit in je eigen woorden hoe een grote karko er uit ziet. 

15. Hoe zien de oogjes van een karko er uit?   

16. Wat zit er tussen de oogjes van de Karko, en wat doet de karko 
hiermee? 

13. Door het goede leven en …… is Lobatus in een jaar tijd veel 
veranderd. 
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Lachen om het sprongetje (antwoorden te vinden op blz. 13 van het leesboek )
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17. Waarom lacht Lobatus als hij de grote karko’s ziet?  

18. Hoe gaat een karko vooruit? 

19. Leg uit wat een karko aan z’n voet heeft en hoe dit gebruikt 
wordt.   



(antwoorden te vinden op blz. 14 t/m 17 van het leesboek )   Op het nippertje!

23. Ken je nog meer zeedieren die een hapje Karko lekker vinden? 

24. Teken hieronder een mooie zeester.  
( Mag ook op een ander blaadje)   

20. Wat gebruikt de Karko om mee te voelen en ruiken? 
Kies het goede antwoord:
 A. vingers
 B. neus 
 C. voelsprieten

21. Weet je waar de voelsprieten van de karko zitten?   

22. Welk dier in het boek heeft er wel trek in een hapje karko? 
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Grote Lobatus (antwoorden te vinden op blz. 18 van het leesboek )
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28. Boven op z’n schelp heeft de Karko een tuintje van zeewier. 
Waarom heeft hij dit nodig?

29. Teken op een apart blaadje je eigen fantasie karko met een 
mooi tuintje op de schelp.   

25. Hoe oud is Lobatus als hij volwassen is? 

26. Hoe ziet een volwassen Karko eruit? 
 

27. Wat is de lengte van een volwassen Karko en hoe zwaar is die 
ongeveer?  



(antwoorden op blz. 21&22 van het leesboek )  Een vreselijk avontuur/Weer terug in Lac

33. Hoe kun jij bijdragen aan het herstel van de karko?

34. Hoe denk je dat het verder afloopt met Lobatus nadat hij door 
de rangers gered is? Hier mag je kiezen tussen:
•	 Bedenk	zelf	een	verhaal	en	schrijf	het	op
•	 Maak	een	eigen	lied	of	gedicht
•	 Maak	een	tekening	of	een	kunstwerk

30. Schrijf  op een apart blaadje een kort verhaal waarin je be-
schrijft wat er met Lobatus gebeurt en door wie hij wordt gered.

31. Denk je dat het een goed idee is om de karko te beschermen?  

32. Geef aan waarom je het wel of niet een goed idee vindt. 
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Lobatus Kruiswoordpuzzel 
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Verticaal ( van boven naar beneden
2.   Karko’s maken ..........als ze vooruit willen. (11)
3.   Waar kwam Lobatus uit zijn eitje?  (9)
4.   Diepblauwe water waarmee Lobatus werd meegezogen (13)
5.   Wat is de lengte van een volwassen karko (16)
6.   Het roze monster ruikt het .......... van Lobatus in het zand. (9) 
7.   Onder de ogen van een karko zitten .................. (12)
9.   Grote karko’s hebben een gedraaide schelp met puntige .........(12)
10. Wat heeft trek in een lekker hapje karko (7)
11. Wat heeft de karko aan z’n voet (5)
13. De grote reis van de kleine .........(7)
15. Met een klap komt Lobatus in een ...........terecht (7) 

Horizontaal (van links naar rechts)
1.   Lobatus ziet enorme groene bladeren. Wat zijn dat? (7)
3.   Zit aan de zijkant van de schelp (3)
8.   Lobatus wordt door .......... gered. (7)
10. Lobatus wordt door een  ..................opgepakt en meegezogen. (11)
12. De ogen van een karko staan op ........... (9)
14. Lobatus verstopt zich er tussen. (11)
17. Hoe heten de karko schelpen in het Nederlands? (18)
18. Zachtjes landt Lobatus in het hagelwitte zand in ..... (3)
19. Over de bodem van het witte zand ziet Lobatus ........ dansen. (12)

Gebruik woorden uit deze woordenlijst
CARIBISCHEZEE  DERTIGCENTIMETER  GEURSPOOR  JUTEZAK  KLAUW  KONINGINNESCHELPEN  LAC  LICHTSTRALEN  LOBATUS   
LOSROQUES  MENSENHAND  RANGERS  SPRONGETJES  STEELTJES   UITSTEEKSELS  VOELSPRIETEN  ZANDKORRELS  ZEEGRAS  
ZEESTER  ZEESTROMING



Lobatus Kruiswoordpuzzel
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Goed 
gedaan!!
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STINAPA
b     o    n     a     i     r    e Bon Kousa Foundation

#9 Sabadeco Shores

fundashon 

bon kousa

E buki di tarea aki ta forma parti di e buki di lesa: “ E biaha grandi di e chikitin Lobatus.”  

Tur dos ta forma parti di un kampaña di konsientisashon ku tin pa drecha e kantidat  

di karkó (Strombus Gigas) na Boneiru ku ta kore peliger di ekstinshon.

Esaki ta un publikashon di STINAPA i Fundashon Bon Kousa Bonaire. 

Dit werkboek maakt deel uit van het leesboek: “De grote reis van de Kleine Lobatus”. 

Beiden zijn onderdeel van een bewustwordingscampagne met als doel  

het herstel van de bedreigde diersoort karkó (Strombus gigas).  

Dit werkboek is een uitgave van STINAPA en Fundashon Bon Kousa Bonaire.  


