
GR!OTGR!OT
ZOEKBOEKZOEKBOEK

Je komt ogen te kort in dit superleuke zoekboek van PAW Patrol! 
Een boek bomvol leuke platen van allerlei leuke plekken zoals het 
bos, het strand, de bergen, de Uitkijk en nog veel meer! Zoek en 
vind de kleine plaatjes op elke plaat. Kun jij de octopus, de bal, 

de helm, poes Cali, de sneeuwpop, de appels, de schatkaart,  
de krokodil en de boeken vinden? 

PAW Patrol is aan de rol! 

Volg en tag @pawpatrol_benelux op Instagram!
Kijk voor de nieuwste updates over PAW Patrol 
in Benelux op www.pawpatrolbenelux.com
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Hoeveel appels liggen er op de grond?
Wie komt er in de verte aanrennen?

lieveheersbeestje

ladder

wortel

vlinder

sprinkhaan

handschoenen

kist appels
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Hoeveel boeken tel je?
Hoeveel veren zie je?

tandenborstel

schoenen

helm

stoel

handdoek

kussen

boeken
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Volg en tag @pawpatrol_benelux op Instagram!
Kijk voor de nieuwste updates over PAW Patrol 
in Benelux op www.pawpatrolbenelux.com
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PAW Patrol Groot Zoekboek is een uitgave van Big Balloon BV - Haarlem
Onderdeel van Gottmer Uitgevers Groep BV
Tweede druk 2021

Je komt ogen te kort in dit superleuke zoekboek van PAW Patrol! 
Een boek bomvol leuke platen van allerlei leuke plekken zoals het 
bos, het strand, de bergen, de Uitkijk en nog veel meer! Zoek en 
vind de kleine plaatjes op elke plaat. Kun jij de octopus, de bal, 

de helm, poes Cali, de sneeuwpop, de appels, de schatkaart,  
de krokodil en de boeken vinden? 

PAW Patrol is aan de rol! 




