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Tussen 10 en 17 oktober is het traditiegetrouw tijd voor de Week van het Bos. Het wordt een week 
vol natuur- en spelplezier! Dit jaar gaan we samen op ontdekking in de natuur en de bossen 
dichtbij. Naar goede gewoonte zorgen we voor educatieve pakketten én komt er een Week van 
het Bos - wedstrijd. Meer info: www.weekvanhetbos.be.

Voor de educatieve pakketten van de vorige jaren  
zie www.weekvanhetbos.be/vorige-edities.

De week van het bos wordt georganiseerd door  
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in  
samenwerking met BOS+.

Waarom buiten spelen belangrijk is!

Kampen bouwen, groene knieën en de geur van gras, klimmen in bomen, springen over beken, 
rollen in het zand, … bossen vormen de ideale speelomgeving voor kinderen! Ravotten in het 
groen is dan ook van alle tijden en spreekt tot de verbeelding van jong en oud.

Goed nieuws voor al die speelvogels; ravotten 
is niet enkel leuk, maar ook nog eens nuttig. 
De lichamelijke én geestelijke gezondheid van 
kinderen die vaak in bos en natuur spelen blijkt 
beter dan die van hun leeftijdsgenootjes die  
minder buiten spelen. Zo hebben ze doorgaans 
minder last van overgewicht en luchtwegeninfecties. 
Ze ontwikkelen een betere motoriek en hebben 
meer uithoudingsvermogen.
 

Ravotten in het groen is bovendien ook bijzonder leerrijk. Spelen en leren in het bos en de 
natuur prikkelt de fantasie en stimuleert de creativiteit en ondernemingszin. Kinderen komen 
zelfstandig tot ontdekkingen en inzichten en raken ‘verwonderd’ door hun omgeving. Kinderen 
die regelmatig in de natuur komen, bouwen er eveneens een band mee op. Daardoor zullen ze 
ook als volwassenen meer geneigd zijn om de natuur te beschermen.

Ondanks deze voordelen raken steeds meer 
kinderen vervreemd van bos en natuur. Ze 
brengen veel minder tijd buiten door dan 
vorige generaties. Tegen 2050 zal 75 procent  
van de wereldbevolking in stedelijk gebied 
wonen. De kloof tussen kinderen en de natuur 
wordt zo steeds groter. Kinderen spelen steeds 
minder buiten, gaan minder het bos in om zich 
te verstoppen, te ravotten of kampen te bouwen. 



Onderzoeksjournalist Richard Louv stelt dat de samenleving nadelige gevolgen zal ondervinden 
als een complete generatie jongeren het contact met de natuur verliest.  Daarom willen we via 
de Week van het Bos zoveel mogelijk kinderen weer naar buiten krijgen. Jong geleerd, is oud 
gedaan? Het bos in, denken wij dan!

Je bent jong en je wil spelen in het bos. Dat 
kan, in speelzones! Speelzones zijn stukken 
natuurreservaat of bos waar kinderen, jongeren 
en hun begeleiders vrij kunnen spelen en daarbij 
de paden mogen verlaten. Je mag er kampen 
bouwen of zelfs een touwenparcours aanleggen, 
zolang je na de activiteit alle constructies weer 
verwijdert en het bos in zijn oorspronkelijke staat 
achterlaat.

Zie www.natuurenbos.be/spelen voor meer info over de speelzones.
 

Wedstrijd

Wil je fantastische prijzen winnen? Doe dan mee aan de wedstrijd: breng vier opdrachten uit de 
Week van het Bos ontdekkingskaart tot een goed einde en stuur ons een fotoverslagje. Hieronder 
leggen we het nog eens stap per stap uit:

• Stap 1 (september-oktober) 
Doe met de klas (minstens) vier opdrachten uit de 
ontdekkingskaart. 

• Stap 2 (september-oktober) 
Neem een foto van elk van de vier opdrachten als bewijs. 

• Stap 3 (deelnemen kan tot uiterlijk zondag 7 november) 
Vul het wedstrijdformulier in en upload je foto’s via  
www.weekvanhetbos.be/wedstrijdformulier-kleuter. 

• Stap 4 (november) 
Kom te weten of je klas de hoofdprijs of één van de ereprijzen behaalde: 

> Hoofdprijs: Drie winnende klassen ontvangen elk drie echte expeditie-koffertjes. Je vindt 
in het koffertje alles wat je nodig hebt om de wonderen van de natuur te ontdekken. Uren 
speur- en speelplezier verzekerd.

> Prijzen voor de ereplaatsen: 5 klassen ontvangen het boekje ‘de boswachter’ van Liesbet 
Slegers. Een verhelderend boekje op kleutermaat over de boswachter en alles wat zij (of hij) 
doet.

Op de laatste pagina van het educatief pakket vind je nog eens alle informatie om met je 
kleuterklas deel te nemen.

Alle info en het wedstrijdreglement vind je op www.weekvanhetbos.be/wedstrijd-kleuter.

Doe
Wicki-Wicki-Woeehoeee! Wij huilen om 

elkaar terug te vinden. Geef elke kleuter 

een dier en zorg ervoor dat elk dier 

tweemaal voorkomt. Kunnen ze door 

geluiden te maken hun partner vinden? 

Je kan dit spel ook gebruiken om (twee)

klanken te oefenen.

Wolf

TIP
Maak het extra spannend  

met een blinddoek. 

Downloadzone

Sta
rt

Hulp nodig bij het zoeken van de 

kriebelbeestjes? Neem een kijkje 

in de downloadzone voor een 

kriebeldierenbingo. Wie kruist het 

snelst (de helft van) alle dieren aan? 

TIP
Werk in groepjes van twee tot 
vier en geef per groepje een 
loep(potje) mee. 

EXTRA
Laat elk groepje een kriebeldier 

nabouwen met natuurlijke  

materialen. 
Maak zelf kriebeldieren door vormen weg 

te knippen uit karton en deze op leuke 

achtergronden te leggen.  Bekijk zeker 

even de nature frames op onze Pinterest.

Downloadzone

Maak je eigen Wickedi-Wolf  

met herfstbladen of origami. 

Wist je dat wolven wel 70 km per 

dag kunnen wandelen? Hoe goed 

kunnen jullie op jullie pootjes trippe-

len? Maak zelf een blotevoetenpad. 

In speelzones mag je je blotevoet-

enpad bovendien laten liggen. In de 

downloadzone vind je een overzicht 

van de speelzones in je buurt.

Downloadzone

Hopelijk zit er ook een stevig lunchpakket in de 

rugzak. Dessert vergeten? Geen probleem: maak 

enkele heerlijke moddertaarten.

Rugzak gevuld en klaar om het bos 

in te trekken? Begin ontspannen aan 

je tocht. In de downloadzone vind je 

voorbeelden en tips om kleuter-

vriendelijk aan de slag te gaan met 

relaxatie en yoga. 

Downloadzone

Specht

Al gemerkt dat de stam van bomen sterk 

verschilt? Ruw, glad, zacht, nat, droog, 

geribbeld, … Voel maar eens goed! Met 

een schorstekening kan je het verschil 

tevoorschijn toveren.

In de winterrrrr is het heel wat 

moeilijker om eten te vinden. 

Zoeken jullie in het bos een 

aantal dennenappels om er later 

een vogel-vetbol van te maken? 

Een stappenplan vind je in de 

downloadzone.

Doe
RRRRRroffel! Je kan mij goed 

horen, maar probeer mij maar 

eens te zien… ik zit goed 

verstopt tussen de bomen. 

Lekkerrrrr veilig! Spelen jullie 

tikkertje bomenknuffel? Wie een boom 

knuffelt (niet langer dan 10 seconden 

dezelfde boom) is veilig. RRRRrennen maar!

Downloadzone

Hubert het Vliegende Hert heeft 

met zijn keverpootjes heel wat 

schrijfpatronen gemaakt. Volgen 

jullie mee de lijntjes?

Hubert probeert met zijn grote gewei andere 

mannetjes af te schrikken. Zijn schaduw 

lijkt wel op die van een monster. Maak zelf 

ook schaduwmonsters.

Vliegend  
hert

TIP
Neem wat raffia, speldjes, rekkertjes, … 

mee naar het bos om extra grote kapsels 

te kunnen maken. 

Doe
Hè, wat vinden jullie van mijn Hoofddeksel? 

Wist je dat dit eigenlijk mijn kaken zijn? Ik vind 

het supermooi, maar echt Handig is het niet, 

want het zit nogal in de weg als ik wil eten. 

Maken jullie ook een ‘natuurkwafuur’?  

Verzamel takken, blaadjes, mos, … en geef  

elkaar een Herfstig Hoofddeksel.

Doe
Omgekeerd verstoppertje is dé verstop-

hit in het bos. Eén iemand verstopt  

zich, en de anderen moeten zoeken.  

Wie hem/haar vindt, gaat erbij zitten, 

net zo lang tot iedereen zich op de 

verstopplek heeft verzameld. Diegene 

die de verstopper als eerste vond, heeft 

gewonnen, en is ‘m in de volgende ronde.

Downloadzone
Verrekijker

Jakkes, Bweik, Bah… lekker vies!  

Ga op vieze-dingen-zoektocht met de  

Week van het Bos Vieze-Dingen-Bingo.

Op tocht gaan is extra fijn als je kan uitkijken 

naar verborgen parels. Stippel een tocht 

uit langs vertelstenen. Nog leuker: laat de 

kleuters zelf vertelstenen zoeken, versieren én 

verstoppen. Rijg de verhalen aan elkaar tot een 

mooie wandeling. Een aanrader in elk seizoen!  

Pinterestpagina

Downloadzone

Nog meer ideeën vind je in de 

downloadzone op www.weekvanhetbos.be 

Op de Week van het Bos Pinterestpagina 

vind je een bord voor elke stopplaats op 

de kaart. 

Loep
Doe
Ga mee op zoek naar kriebeldieren: 

onderzoek een dode tak, schud 

(voorzichtig) aan een struik, kijk eens 

onder een steen. Welke kriebeldieren 

kom je tegen? 

Doe
Een ontdekkingstocht door het bos, daar hoort 

natuurlijk een schattenzoektocht bij. Verzamel 

op voorhand voldoende lege eierdozen, of vraag 

aan de kleuters om er eentje mee te  brengen.  

In het bos gaat iedereen op zoek naar herfst- 

schatten om de vakjes van zijn ‘kist’ te vullen.

EXTRA
Je kan op voorhand ook afbeeldingen op 

het deksel kleven (een blad, een pluim, 

een kastanje, …) om richting te geven aan 

de zoektocht. 

Rugzak

TIP
Voorzie op het einde zelf ‘een schat’  

die je eventueel op voorhand fysiek kan 

verstoppen. Iets lekkers misschien?



Educatief pakket: Wickedi Wolf en zijn vrienden

De voorbije twee edities namen de dieren uit Fabeltjesland de kleuters 
op sleeptouw. Dit jaar hebben we met Bo de Specht, Wickedi Wolf 
en Hubert het Vliegende Hert nieuwe hoofdrolspelers.

Met de verrekijker rond de nek, een loep in de zak en een schatkaart 
in de hand, gaan we op ontdekking in de nabije natuur. Onze 
bosdieren nemen jouw kleuters op sleeptouw doorheen een week vol 
verwondering, onderzoek, fantasie en ontdekkingen. Spelenderwijs komen 
allerlei ontwikkelingsdoelen aan bod.

Alle kleuterscholen ontvangen vijf exemplaren van het educatief pakket: een 
boekje boordevol ideeën, informatie en inspiratie. En op de achterzijde van het 
boekje vind je een reuzegrote schatkaart! Als echte ontdekkingsreizigers volgen 
jullie het parcours. Bij elk symbool wacht een uitdaging, helemaal op maat van 
de natuur in jouw buurt.

Het boekje kan ook gedownload worden op www.weekvanhetbos.be/indeklas/kleuter.

De opdrachten zijn zo gekozen en uitgewerkt dat ze naar hartenlust moeilijker 
of eenvoudiger gemaakt kunnen worden. Vaak zijn er ook tips om verder met 

het onderwerp aan de slag te gaan. Zo pas je de schatkaart makkelijk aan het 
niveau van jouw kleuters aan.

Voor heel wat opdrachten zijn er bovendien extra’s te vinden in onze 
downloadzone. Alle downloads zijn gratis te vinden op www.weekvanhetbos.be/downloads.

Vergeet niet ‘De Week van het Bos’ op Pinterest te volgen! 

Op de schatkaart vind je bij elk thema ook een verwijzing naar Pinterest voor nog meer ideeën, 
opdrachten en voorbeelden.
 
Ga je slechts één dag naar het bos of is helaas helemaal geen bos in de buurt van de school? 
Verzamel dan volgende natuurmaterialen. Hiermee kan je al een heel eind verder om de 
opdrachten te doen.

• Vul een grote zak met bladeren in verschillende herfstkleuren 

• Veel takken 

• Gras, mos, schors,… om te versieren 

• Kastanjes, walnoten, dennenappels, … en andere 
noten of vruchten 

• Steentjes in alle formaten 

• Aarde



 

Tips and tricks

Met kleuters het bos ingaan kan een hele uitdaging zijn, maar is zeker niet onmogelijk. We geven 
je enkele tips mee voor je bosavontuur met de kleuters.

• Voor de eerste keer naar het bos! Sommige kleuters zullen zeer enthousiast reageren en 
graag op ontdekkingstocht gaan, terwijl anderen liever rond de juf of meester blijven 
hangen. Laat de kleuters de eerste minuten vrij in het bos binnen de afgesproken grenzen. 

• Wees flexibel, elk plan kan veranderen. Soms zijn kleuters helemaal niet geïnteresseerd in 
een bepaalde activiteit, en is het moeilijk om hun aandacht te trekken. Ga dan mee met de 
kleuters en probeer ze te sturen in hun fantasieën. 

• Geniet! Beleef samen met je kleuters hun fantasiewereld. 

• Ik ga naar het bos met mijn kleuters en neem mee: een groot stevig zeil om op te zitten 
als verzamelplekje, EHBO, wc-papier, wol of touw, schaar en ander educatief materiaal 
afhankelijk van de opdrachten.

Niet overtuigd? Lees de getuigenis van Juf Joke.


