
fiche nr 4

In verband rnet de Wereldreis
van Dokter Knabbel !

fn welk confinenf ligt Sponje ?

Welke raad geeft Dokter Knobbel oon Cormen in
verbond met het snoepen dehele dog door ?

fn welk lond bevindt zich de grootste muur (von
meer don ó.000 Km) ?
Woortoe dient hij ? Tot welk continent behoort
dit lond ?

Wot veroorzookt tondplogue en hoe kon je hem
verwijderen?

fs f luor belongrijk voor het tondglozuur 2
Woorom ?

Wot doen de bocteriënin de mond ? Hoeveel melktonden heeft een kind ?

Hoeveel definitieve tonden heeft een volwossene?

Wqortoe dienen tonden ? Wordt men gehinderd
om te spreken ols men tonden verliest ?

Wot moet je in de mond drogen bij het uit-
oefenen von wot wildere sporten (zools voetbol,
rugby, skoting, rollers, mountoinbike, enz...) om
te vermijden dot je een tond breekt ?

Welke raad geeft Dokter Knobbel oon Thondi en
oon de dieren von de jungle in verbond met het
tondenpoetsen ?

Welke raad geeft Dokter Knobbel qon het einde
von de tekenfilm, die de kinderen von de ver-
schillende continenfen in koor herhalen?

Wie moet je re4elmotig een bezoekje brengen om
ervoor te zorgen dot je tonden gezond blijven ?

Een schitterende loch mookt je leven
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Hoeveel melkfonden heeft een kind ?

Wot moet je in de mond drogen bij het uit-
oefenen von wct wildere sporten (zools voetbol,
rugby, skoting, rollers, mounfoÍnbike, enz...) om
te vermijden dot je een tond breekt 7

.. €E !l .. 6 eLiïs}ÉscrrÊRltêT.
{Àr\bért t$errics'r.
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tandenpoetsen ? schillende continenten in koor herholen ?
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Wie moet je regelmotig *st bezoekje brergen om
er"oor lezorgen dot je tonden gezond bfijven ?
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