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Op 9 juni a.s. verschijnt het eerste echte leesboek van Donald 
Duck! Het eerste deel van een gloednieuwe reeks. Bij deze 
editie van Donald Duck ontvang jij al een mini-uitgave van  
dit leesboek, zodat jij als eerste kan kennismaken met de  
jonge Donald.

In dit nieuwe boek lees je over de grappige schoolavonturen 
van de jonge Donald Duck! Donald Duck wordt per ongeluk 
toegelaten op een nieuwe school voor heel talentvolle 
kinderen. En daar hoort hij natuurlijk niet thuis, want: wat voor 
talent heeft hij eigenlijk? Donald wil dolgraag op school blijven, 
maar hoelang kan hij verborgen houden dat hij geen speciale 
talenten heeft? En dan ontdekt hij ook nog een kwaadaardige 
wetenschapper in de schoolkelder. Donald komt met zijn rare… 
eh … maffe eh… bijzondere vrienden in actie. Samen doen ze er 
alles aan om hun bijzondere school te redden!
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leesboek, maar wel 
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grappige plaatjes!
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Donald Duck ken je vast wel! In dit boek is 
hij nog een scholier en woont bij oma Duck op de boer-
derij. Hij is misschien onhandig en heeft best wel vaak 
pech, maar hij krijgt het toch altijd weer voor elkaar! 
De jonge Donald wil dolgraag naar de coole, nieuwe 
school die in Duckstad is gebouwd. Hij hoopt dat hij 
daar alles kan leren om oma’s boerderij te redden! 

De eerste ontmoeting tussen Donald en 
Katrien is niet bepaald romantisch! 
Door een ongelukje, vliegt Donald door de lucht 
en landt bovenop haar huiswerk! Of dat nog goed 
komt? Dat gaan we zien! 

Wat?!

Ik ben een kei 
in koken!

Yuk! Yuk!

  

Op school deelt Donald een kamer met Mickey.  
Mickey is behulpzaam, vriendelijk en weet overal een  
oplossing voor! Het is echt zo iemand bij wie alles lijkt  
te lukken. En… iedereen mag hem graag. 
(Behalve Donald Duck misschien). 

Karel komt tegelijk met Donald op de nieuwe 
school en wordt zijn allereerste vriend daar! Hij is 
nogal verlegen en speelt de saxofoon! 

Goofy zit boordevol maffe verhalen! Zijn kamer is 
op dezelfde gang als die van Donald en Mickey. Hij doet 
het liefst drie (of vier, of vijf) sporten tegelijk en hij is 
altijd vrolijk. 

De verteller vertelt het verhaal! Eigenlijk zou het  
 de onzichtbare verteller moeten zijn, maar hier 
 zie je hem dan toch. Hij praat wel een beetje 
 vaak over zichzelf en neemt soms zelfs pauze! 

Jippie!

Ik word zenuwachtig 
van overdreven 

vrolijke mensen!

Psst! Kom eens mee
naar de onderkant 
van de bladzijde…

Donald en zijn nieuwe vrienden!
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METRO

Er zijn een heleboel 
leerlingenhuizen waar kinderen 
kunnen slapen. En Donald mag 
boven het metrostation gaan 
wonen. Samen met alle andere 
kinderen die nog niet precies 
weten waar ze goed in zijn! 
Gelukkig gaat Karel daar ook 
heen! 

Donald weet dit niet, en 
jij misschien OOK niet, 
maar ik heb HEEL VEEL 
kostschoolboeken gelezen. 
Over Engelse kostscholen, 
magische kostscholen, 
superhelden-kostscholen…

GA JENOU EENS VERDER?
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Oh ja, SORRY! Dus. Als je in het leerlingenhuis 
met de sukkels wordt geplaatst, heb je een
nog grotere kans om de held van het
verhaal te worden.
Ik snap dat het er NU niet geweldig
uitziet, maar dat komt goed, ECHT!
Voor je het weet, is hij de coolste
jongen van de school en…

GOED, GOED.
Maar je snapt wat ik 
wil zeggen. (Ik heb ook 
nog verhalen over mijn 
eigen kostschooltijd, 
maar dat komt later 
wel.)

JAJA!
NU WETEN WE

HET WEL!
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Donald is net op zijn nieuwe school aangekomen  
en gaat op zoek naar zijn kamer...

Een 
voorproefje 

uit het 
leesboek!



56

Leerlingen die voor het eerst lang van huis weg zijn, kunnen het 
best moeilijk hebben. Kijk maar eens naar deze!

MAAAMAAAAAAA!AAAAA AAAA AAAA AAAA !

HELP
MEEEEE!

KAKAKUW
G
W
G
W
OM
BABABLLEN
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En zo komen we aan bij de laatste twee kamers op de bovenste 
verdieping. De slaapkamers van onze twee helden. Met wie 
moeten ze hun kamer delen? 

DAT KOMT LATER.
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GOED… Zoals ik zei, weet ik wel 
het een en ander van kostscholen. 
De vertellers-school was ook een 
kostschool. En het was er... bizar. 
Ik heb nog nooit zo’n vreemde 
verzameling kinderen bij elkaar 
gezien. Bijvoorbeeld de twee die op 
de kamer tegenover me sliepen.

Ik deelde een kamer met Willem 
Wijsneus. Hij was supersaai en 
verbeterde altijd alles wat ik zegde
eh… zei! Maar het was goed voor 
mijn spelling! 

Het waren Engerd en Ukkie. We waren 
bang dat het een ramp zou worden 
tussen die twee, maar ze werden de 
beste vrienden!

JONGE IK
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De zolder waar Donald gaat wonen, is niet anders dan elk
ander leerlingenhuis. Alle soorten kinderen zijn er te vinden.
We hebben dus al:

DE
SL IMMERIK

DE 
PECHVOGEL

HÉ!

DE
GOOFY
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Het fijne is, als je een beetje ANDERS bent en iedereen om
je heen is ook ANDERS, dan kun je lekker samen ANDERS zijn. 
En het samen overal over hebben…
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AREND? DAT 

KLEINTJE DOET 

TOCH GEEN VL IEG 

KWAAD?

IK BEN ECHT 
DOODSBANG VOOR 
AREND, DIE BIJ MIJ OP 

DE KAMER SLAAPT!

   MWOE-HA- HA-HA-HA-  HA-HA-HA!

JAWEL HOOR! 
IK HEB HEM WEL DRIE MUGGEN 

ZIEN DOODSLAAN! VOLGENS 
MIJ WIL HIJ SUPERSCHURK 

WORDEN. HIJ HEEFT ZELFS EEN 
MAP MET ‘KWADE PLANNEN’ EN 
HIJ NOEMT ONZE KAMER ZIJN 

‘SCHUILPLAATS’. EN HEB JE 
ZIJN AKEL IGE LACHJE

GEHOORD?
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Heb jij de pagina’s over Donald en 
zijn nieuwe vrienden al gelezen? 
Wie is jouw favoriete figuur in 
het nieuwe leesboek? Misschien 

wel Donald omdat hij zo onhandig is? Of Mickey omdat hij 
iedereen helpt? Of is het Karel? Laat het ons weten! Ga 
naar DonaldDuck.nl en vul daar de Club Donald Duck pas 
in van jouw favoriete Disney vriend. Je maakt kans op het 
allernieuwste Club Donald Duck leesboek!

Wat vind jij de leukste boekenlegger? Knip’m maar uit, plak op  
een stukje karton en gebruik de boekenlegger tijdens het lezen  

van jouw nieuwe Club Donald Duck leesboek!CLUBCLUB Doe mee en win! 
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Kom ook bij de club! Boekenleggers

Naam

Leeftijd

Woonplaats

Vriendenclub

Club Donald 
Duck Pas CLUBCLUB

Donald Duck 

Jong

Duckstad

Mickey, Goofy, Katrien, KArel

DonaldDuck.nl/club
EVEN LEKKER DONALD DUCKEN

CLUBCLUB
CLUB
CLUB

CLUBCLUB

✁ ✁ ✁



Club Donald Duck en andere uitgaven zijn verkrijgbaar bij boekhandels, supermarkten en via

DonaldDuck.nl/shop
EVEN LEKKER 

DONALD DUCKEN
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Een grappig avontuur van de jonge Donald Duck
Nu een echt leesboek! 

Vanaf 
9 juni te koop!

Door de makers van


