
Brief 1 

Hallo jongens en meisjes, 

Deze brief in de fles is voor jullie, het is dus goed 
aangekomen. 
Wij zijn twee piraten en we zitten op een onbewoond eiland. 
Nu zijn we wat kwijt. Dat is erg dom van ons……… 

Willen jullie ons helpen om dat weer terug te vinden, dat 
wat we kwijt zijn? 

Dan zijn we jullie erg dankbaar! 

We horen het wel. 
Schrijf het maar op een briefje en doe het in de fles. 
Zet de fles maar op tafel dan komt onze papegaai: Robbie 
hem wel ophalen. 
Laat maar een raam open vannacht, oké? 

Groeten, 

Pier en Aad Piraat



Brief 2 

Hoi landrotten! 

We hebben jullie bericht ontvangen. Robbie de Papegaai heeft de fles keurig 
gebracht met jullie antwoord. 

Fijn dat jullie ons willen helpen om te zoeken. 
We zijn inderdaad de schat kwijt. Dat hadden jullie goed geraden. 

Met de dingen die in de schat zitten willen we een nieuwe boot kopen. Dan 
kunnen we eindelijk van dit eiland af! 
Maar ja, zonder schat……………… hebben we geen geld. 

Of weten jullie hoe we een boot kunnen maken? 
Misschien hebben jullie tips? 

Wel blijven zoeken naar de schat hoor……… misschien ligt hij wel ergens bij 
jullie in de buurt? 

Schrijven jullie de tips weer op? Robbie zorgt wel dat wij jullie post krijgen. 

Daaaaag!!! 

Groeten van 

Pier en Aad Piraat



Brief 3 

Hoi waterratten!!! 

Wat hebben jullie prachtige boten ontworpen. 
Jullie juf heeft er een foto van gemaakt en deze in de fles gestopt. 

We zijn al druk aan de slag gegaan! 
Van hout maken we een mooi vlot. We hebben nog een stuk stof waar we een 
zeil van gaan maken en dan kunnen we eindelijk van het eiland af. 
We krijgen erg veel honger, hier. 
Er zijn geen winkels waar we wat kunnen kopen. Alles moeten we zelf 
vinden. 

Misschien kunnen jullie ons helpen. 
We hebben wel wat gevonden op het eiland maar we weten niet of je het kunt 
eten. 

Het zijn grote bollen, ze groeien in planten op de grond en ze zijn hard. 
We proberen of Robbie deze week een bij jullie kan bezorgen. Misschien weten 
jullie wat het is en of je het kunt eten? 

Dat zou fijn zijn want dan hebben we niet zoveel honger meer en kunnen we 
beter aan ons vlot werken. 

We lezen het wel weer. 

Groeten van ons! 

Pier en Aad Piraat



Brief 4 

Ha die schatten (zoekers), 

En…..hebben jullie de schat al gevonden? 

Wij hebben heerlijk gesmuld op ons eiland. Het was inderdaad een meloen en 
die konden we heel goed opeten omdat we ook onze zwaarden bij ons hebben. 
Gelukkig maar want de schil was erg hard. 

We hebben wat gevonden……………………… Het is iets raars………………………… 
willen jullie er ook eens naar kijken? We snappen er helemaal niets van. Jullie 
zijn heel slim, hebben we gehoord. Misschien weten jullie we wat het is. 

Laten jullie het even weten? 

Het vlot is al bijna klaar! 

Groeten van: 

Pier en Aad Piraat



Brief 5 

Ha schatzoekers! 

Jullie zijn echt heel slim hoor! Het was inderdaad een schatkaart en raad eens 
wat we hebben gevonden op ons eiland? 

Juist! Onze schat! 
Jullie hadden gelijk. 
Daar was de schat verstopt! We waren dat zelf helemaal vergeten……… niet 
handig van ons. 
Gelukkig hebben we het met hulp van jullie en de schatkaart weer terug 
kunnen vinden. 

We varen nu met ons vlot naar een ander eiland en daar laten we van het 
geld uit de schatkist een nieuwe piratenboot bouwen! 

We willen jullie heel erg bedanken voor jullie hulp en als dank willen we jullie 
deze schat geven……… Jullie mogen het openmaken op de piratendag! 
Veel plezier ermee! 

Daaaaaaaag! 

Groeten van 

Pier en Aad Piraat


