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Wegwijs in
Deze Fabeltjeskrant is opgedeeld in vijf schooldagen. Elke dag is er een ander dier uit
Fabeltjesland aan het woord. Dagelijks zijn er
doe-opdrachten en is er een kleine klasopdracht.
De doe-opdrachten worden steeds ingeleid door
het dier uit Fabeltjesland en zijn onderverdeeld
in verschillende moeilijkheidsgraden:

geschikt vanaf
de tweede kleuterklas

geschikt vanaf
de eerste kleuterklas

De Fabeltjeskrant

Pluk geen bloemen of
planten in het bos, want
misschien zit er wel een
zeldzame soort tussen!

Breek geen takken af
van de bomen, maar
neem een tak die op de
grond ligt.

Steek niets in je mond.
Sommige planten zijn
giftig!

geschikt voor
de derde kleuterklas
Bij de opdrachten geven we vaak tips mee.
Juffrouw Ooievaar, die bekendstaat om haar
regels, geeft mee waar de kleuters op moeten
letten en wat er wel of niet mag.
Uiteraard moet je deze dagindeling niet volgen
en kan je zelf kiezen wanneer en welke opdrachten je graag wil uitvoeren met de kleuters.

Het draaiboek van het educatief pakket Meneer
de Uil en het Grote Dierenbos vind je online op
www.weekvanhetbos.be. Het bevat tips om met
je kleuters het bos in te trekken.

Volg ‘De Week van het Bos’ op Pinterest! Voorbeelden van verschillende opdrachten uit De
Fabeltjeskrant vind je hier terug.

In het midden van de krant zit een poster die je
kan ophangen in de klas. Als een opdracht
vervuld is, kan een kleuter deze afvinken.
Op de achterkant van die poster stelt Meneer de
Uil alle dieren uit Fabeltjesland nog even kort
voor.

Geef het Grote Dierenbos in Fabeltjesland kleur
De kleurplaten van de personages uit De Fabeltjeskrant en het voorleesverhaal met doe-opdrachten Nieuws van Bor de Wolf zijn online beschikbaar. Kleur de platen in en plak ze op een stokje voor een poppenkastspel.

Huuu, kleuren kan niet enkel met
stiften, potloden of verf maar ook
met natuurlijke kleurstoffen. Maak
natuurlijke waterverf van volgende
natuurlijke materialen:

Met enkele natuurlijke materialen
kan je direct aan de slag:
Bruintinten: modder
Zwart: houtskool

Rood: rode biet
Blauw: braambessen (augustus- september)
Groen: vlierbladeren, varenbladeren
Geel: uienschillen en berkenbladeren
Rood-geel: dennenappels

Werkwijze: hak de planten of vruchten fijn, kook ze af en laat het mengsel
door een vergiet of zeef lopen. Verf van natuurlijke materialen bederft
snel, bewaar die daarom in de koelkast.

Wist je dat De Fabeltjeskrant echt helemaal terug is!
Ontdek het laatste nieuws uit Fabeltjesland en onze producten op
www.defabeltjeskrant.com en volg ons op
@fabeltjeskrant

@_defabeltjeskrant

Hebben jouw kleuters
de smaak te pakken?
Stimuleer hen om ook in het
weekend het bos in te trekken met
hun familie. Op KetnetJunior.be
staan tijdens de Week van het Bos
tips voor ouders om er samen met
hun junior op uit te trekken. Handig
voor jong én ouders.

Maandag

Grote Dierenbos-spelen
met Zoef de Haas
Tip: Heb je de film De Fabeltjeskrant : De Grote Dierenbos-Spelen al gezien?

ZOEF

Dag allemaal! Ik ben Zoef de Haas, de snelste van heel het Grote
Dierenbos. Vandaag nodig ik jullie uit om deel te nemen aan de Grote Dierenbos-spelen. Hopelijk hebben jullie er zin in want we vliegen erin!
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Zoef, zoef. Dit is mijn favoriete sport.
ZOEF

Lopen! Zijn jullie klaar voor een echte
marathonloop met obstakels? Kunnen jullie sneller kruipen, springen, zigzaggen en over boomstammen lopen dan ik, de loopkampioen?
Zoef, zoef!
Tip: baken een strook af met een start- en eindpunt waartussen de kleuters het parcours met
obstakels (boomstammen, springen over een
put, kruipen onder een tak, …) moeten afleggen.

“Zoef
zoef.”
- Zoef de Haas

Zoef, zoef, wie zijn hier de
kletskousen van de klas? Dit is
jullie kans om jullie kletskoustalent te tonen. Zoek
een boom, struik, tak, blaadje, … En babbel er zo
lang mogelijk tegen! Zoef, zoef!
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Zoef, zoef, kunnen jullie goed
mikken? Gooi een boomvrucht in
je zelfgemaakt doel van takken en zeg van
welke boom de vrucht komt. Zoef, zoef!
Tip: laat de kleuters zelf een doel maken van
takken op de grond. Afhankelijk van het niveau
kunnen er meerdere doelwitten gemaakt
worden, steeds een beetje verder van elkaar.

Zoef, zoef, tijd voor touwtrekken! Nu
gaan we in twee groepen samenwerken.
Welke groep is de sterkste? Of zijn jullie allemaal
touwtrekkampioenen? Zoef, zoef!
Tip: verdeel de klas in twee groepen maar speel
touwtrekken meerdere keren met verschillende
groepen zodat elke kleuter zeker eens wint. Leg
een kledingstuk in het midden waarover de
groepen getrokken moeten worden om te
kunnen winnen.

Jullie hebbe
n
misschien al
wat
letters gelee
rd?
Kennen jullie
de letter

Z

?

Zoef de Haa
s is zoals jull
ie weten de
snelste van h
et Grote Die
renbos. Hij z
de hele dag
oeft
door het Gro
te Dierenbos.
Zoef start zij
n zin steeds
met Zoef, zo
Zoef kan tot
ef!
wel 70 km p
er uur rondz
ven! Dit is sn
oeeller dan pro
fwielrenners
Wisten jullie
!
dat Zoef de
Haas ook to
meter hoog
t
3,5
kan springen
? Dat is even
hoog als twe
e mensen die
op elkaar
staan! Zoef,
zoef!
Tip: lees heel traag een stukje tekst voor van Zoef
de Haas. De kleuters steken hun hand op als ze
de letter Z horen.

Op school:
De vier grote opdrachten kan je ook uitvoeren op de speelplaats of in de
turnzaal. Als je geen natuurlijke materialen vindt, kan je ze vervangen
door voorwerpen die aanwezig zijn op school (kegels, hoepels, een

bal). Voor het kletskouskampioenschap kan er in dat geval met duo’s
gewerkt worden. Hierbij moeten ze zo lang mogelijk een gesprek
voeren onder elkaar in plaats van tegen een boom.

Dinsdag
Ed en Willem zijn een
tweeling maar niet helemaal identiek! Vinden jullie
de 10 verschillen?
Tip: de afbeeldingen vind
je ook online.

Bouwen met de
Gebroeders Bever

Naverwerking: Stel de kleuters enkele vragen
als reflectie. Welke kleuren en materialen
hebben jullie gebruikt bij het bouwen? Hoe
voelen deze materialen aan: zacht of hard,
steekt er iets, voelt het nat aan, is het een leuk
gevoel,…? Bij de blotevoetenwandeling zijn ze
zich nog meer bewust van het voelen!

− Heb je een zandbak op school? Laat de kleuters dan een zandtaart
maken en voorzie zelf enkele natuurlijke materialen om de taart te
versieren. Je kan ook cupcakes maken (voorzie cupcakepapiertjes) of
laat de kleuters een volledig diner maken van natuurlijke materialen.
− Op school zijn er vast en zeker ook verschillende ondergronden te
vinden. Stippel een parcours uit met verschillende ondergronden (steen,
gras, zand,…). Je kan nog andere ondergronden en obstakels aan het
parcours toevoegen zoals potloden, kussens, steentjes, een bak met
water, …

− Landart moet zeker niet altijd groot(s) zijn. Maak, in plaats van een
blotevoetenpad, met de kleuters kleine landschapskunstwerken op de
speelplaats of in de turnzaal.
− Het bos-strategospel kan ook gespeeld worden op de speelplaats of
in de turnzaal. Laat de kleuters een kamp bouwen met voorwerpen die
beschikbaar zijn op school. Denk bijvoorbeeld aan kegels, hoepels,
grote speelblokken, …

De Gebroeders Bever

n
“Niet te veel zwiere
at je
met die takken, zod
niemand pijn doet!”

Ed en Willem Bever zijn een tweeling.
Ze werken zeer hard en kunnen alles herstellen.

Paradijsvogel Isadora

Zij is eigenlijk geen Paradijsvogel maar een Merel!
Ze houdt van zingen. Ze mist haar leven als artiest.

Lowieke de Vos

Op school:

Bouw samen met heel de klas
een blotevoetenpad. Ja, ja,
straks mogen jullie er met jullie blote voeten over
lopen! Gebruik hiervoor verschillende natuurlijke materialen zoals takken, verschillende
gekleurde bladeren, mos, steentjes,…
Tip: baken op voorhand met takken een pad af
en geef aan waar welk materiaal mag komen.
Zo leren de kleuters materialen herkennen en
benoemen.

Hij heeft altijd honger en dorst.
Hij zal geen kans missen om te smullen!

Bor de Wolf

Hu u, da t zie t er
le kk er uit ho or !

De Gezusters Hamster

Tip: neem enkele flessen water mee naar het bos
en maak er modder mee. Vergeet geen handdoeken en extra water voor het wassen van de
handen.

Net als de Gebroeders Bever zijn Martha en Myra Bever ook
een tweeling. Ze kwebbelen graag en maken elkaars zinnen
af. Ook zijn ze verliefd op Gebroeders Bever!

Hij is de cafébaas van het Dierenbosse café Het Praathuis. Hier
komen alle dieren samen om de laatste verhalen te delen.

Hebben jullie wel eens moddertaart
gemaakt? Of moddersoep? Maak een
taart van modder en versier ze met bladeren,
takjes, mos, bessen, … Of maak je toch liever
moddersoep? Graaf een put of neem enkele
potten mee en vul deze met water en modder.
Kies zelf hoe je jouw soep versiert!

Onze lievelingsopdracht:
kampen bouwen! Bouw in twee
verschillende groepjes een kamp van takken.
Daarna spelen jullie bos-stratego met de dieren
van Fabeltjesland.
Tip: doe een aanzet voor het kamp. Plaats al
enkele takken tegen een boom waarna de kleuters verder kunnen bouwen. Het bos-strategospel vind je online.

Meneer de Uil
Ik ben Meneer de Uil. Ik woon in het Grote Dierenbos
in Fabeltjesland. Ik zou jullie graag voorstellen aan
enkele vrienden uit Fabeltjesland.

Juffrouw Ooievaar
Ze is een gerespecteerde dame in het Grote Dierenbos.
Ze houdt toezicht opdat jullie alle regels naleven in het bos
en de natuur.

Meneer de Raaf
Hij maakt graag grapjes en is de schrik van Juffrouw Ooievaar.
Hij is een goede vriend van Lowieke de Vos.

Zoef de Haas
Hij is de snelste van heel het Grote Dierenbos. Hij zoeft overal
naartoe! Hij doet er alles voor om in een goed blaadje te
staan bij Juffrouw Ooievaar.

De Gebroeders Bever
Ed en Willem Bever zijn een tweeling.
Ze werken zeer hard en kunnen alles herstellen.

Maandag

Grote Dierenbosspelen met
Zoef de Haas

Start!
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Vrijdag
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Woensdag

Muziek met
Paradijsvogel Isadora

Donderdag

Herfstverkleedpartij
met de Gezusters
Hamster

De Gebroeders Bever
Ed en Willem Bever zijn een tweeling.
Ze werken zeer hard en kunnen alles herstellen.

Paradijsvogel Isadora
Zij is eigenlijk geen Paradijsvogel maar een Merel!
Ze houdt van zingen. Ze mist haar leven als artiest.

Lowieke de Vos
Hij heeft altijd honger en dorst.
Hij zal geen kans missen om te smullen!

De Gezusters Hamster
Net als de Gebroeders Bever zijn Martha en Myra Bever ook
een tweeling. Ze kwebbelen graag en maken elkaars zinnen
af. Ook zijn ze verliefd op Gebroeders Bever!

Bor de Wolf

Hij is de cafébaas van het Dierenbosse café Het Praathuis. Hier
komen alle dieren samen om de laatste verhalen te delen.
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Ik ben Meneer de Uil. Ik woon in het Grote Dierenbos
in Fabeltjesland. Ik zou jullie graag voorstellen aan
enkele vrienden uit Fabeltjesland.
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1.Hoeveel harten heeft een worm?
Antwoord: 10

Meneer de Uil

Juffrouw Ooievaar

Idiofoon van bladeren. Maak geluid met gevallen herfstbladeren. Wrijf ze tussen je handen of
schop tegen een berg bladeren en luisteren maar.

Ze is een gerespecteerde dame in het Grote Dierenbos.
Ze houdt toezicht opdat jullie alle regels naleven in het bos
en de natuur.

Trommel. Sla met twee takken op elkaar of op
een boomstam zoals je op een trommel zou
doen.

Windgong. Zoek enkele stokken van verschillende lengtes. Met wat touw kan je een windgong maken. Hang de stokken bijvoorbeeld op
aan een tak van een boom. Sla op de verschillende stokken met een tak. Je zal horen dat elke stok
een ander geluid maakt! Hoe klinkt een dunne
korte stok? Hoe klinkt een dikke lange stok?

Meneer de Raaf

Maak een muziekdoos. Vul een doos met
kastanjes, eikels of andere nootjes en doe de
doos dicht. Nu schudden maar!

Fluitje. Hebben jullie al eens
gehoord van fluitenkruid? Dat is
een plant waarmee je een fluitje kan maken
omdat ze hol is vanbinnen! Probeer het zelf maar
eens uit!
Tip: de instructies vind je op de Pinterestpagina
van de Week van het Bos.

Hij maakt graag grapjes en is de schrik van Juffrouw Ooievaar.
Hij is een goede vriend van Lowieke de Vos.

Zoef de Haas

In het bos hoor je veel verschillende
geluiden. We gaan eerst allemaal op de
grond zitten en eens heel goed luisteren. Wat
horen jullie allemaal?
Nu gaan we samen geluiden maken met
materialen die jullie in het bos vinden. Zoek
takken, dennenappels, nootjes, … Hiermee gaan
we muziekinstrumenten maken.
Tip: de gemaakte instrumenten kunnen tijdens
een knutselactiviteit ook mooi versierd worden
met verf, gekleurd touw,…

De Gebroeders Bever

Ed en Willem Bever zijn een tweeling.
Ze werken zeer hard en kunnen alles herstellen.

Hij is de snelste van heel het Grote Dierenbos. Hij zoeft overal
naartoe! Hij doet er alles voor om in een goed blaadje te
staan bij Juffrouw Ooievaar.

Muziek met
Paradijsvogel Isadora

2. Hoe kom je te weten hoe oud
een boom is?
Antwoord: door de jaarringen van een
boomschijf te tellen. Eén ring is 1 jaar.
Tip: neem een boomschijf mee om te tonen.

3. Welke vogel jaagt er ’s nachts?
Antwoord: de uil
4. Waarom zijn bomen belangrijk voor
mensen?
Antwoord: bomen geven zuurstof
5. Welk geluid maakt een wolf?
Antwoord: huilen of janken
Tip: laat de kleuters het geluid nadoen.

“En nu allemaal in de
maat!”

Zing het introliedje van de Fabeltjeskrant en
maak een leuk filmpje. Gaat dit goed? Laat elke
kleuter een van bovenstaande instrumenten
kiezen waarmee ze het liedje ritmisch kunnen
begeleiden.
Tip: surf naar www.defabeltjeskrant.com voor
verschillende liedjes van De Fabeltjeskrant.

Guiro. Zoek twee dennenappels. Schraap met
de dennenappels over elkaar. Zo heb je er nog
een slaginstrument bij. Je kan ook met een tak
over één dennenappel wrijven.

Op school:
Voor deze opdrachten is er slechts een kleine hoeveelheid natuurlijke
materialen nodig. Als je met de kleuters niet naar het bos kan trekken,
kan je makkelijk zelf wat natuurlijke materialen verzamelen en mee-

brengen naar de klas. Je kan er muziek mee maken en de instrumenten
versieren tijdens een knutselactiviteit.

Donderdag

Herfstverkleedpartij met
de Gezusters Hamster
Dag kleuters, ik ben Hamster Martha en dit is mijn zus Myra.
Net zoals de Gebroeders Bever zijn we een tweeling.
Ooooh, de Gebroeders Bever! Ik zou zo graag eens een
afspraakje maken met Willem Bever.
Hihi, mijn zus Martha is stiekem verliefd op Willem Bever.
Ik heb jou ook al verliefd zien staren naar Ed Bever, Myra!
Maar lieve kleutertjes, dit gesprek blijft tussen ons, hè?
De Gebroeders Bever mogen hier niets over weten.
Martha, laten we ons maar omkleden. Stel je voor dat de
Gebroeders Bever ons zo zien! Maken jullie je samen met
ons op als prachtige bosprinsen en -prinsessen?
Om ons huisje wat op te fleuren maken we een
herfstboeket en herfsttekeningen!
De juf of meester zal jullie helpen.
Herfstboeket. Er gaat niets boven een
mooi boeket om het huisje op te fleuren.
Verzamel bladeren in allerlei kleuren, grassen,
takjes, … en schik deze tot een prachtig boeket.
Een tof cadeau voor je mama of papa!

Afdrukken van herfstbladeren.
Zijn jullie echte kunstenaars? Dat
zullen we zo meteen te weten komen. Verzamel
verschillende soorten herfstbladeren en maak
een afdruk op papier.
Tip: maak in de klas een afdruk van de verzamelde bladeren. Gebruik hiervoor verschillende
technieken. Op de Pinterestpagina van de Week
van het Bos vind je de verschillende technieken
terug.

mster terug
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Tijd om ons om te kleden én voor onze dagelijkse
huidverzorging!
Modderverwennerij. Elke dag verzorgen we onze huid met ons zelfgemaakte
moddermasker. We delen graag ons recept met
jullie. Je hebt hiervoor slechts twee ingrediënten
nodig: aarde en water.
Tip: laat de kleuters strepen trekken op elkaars
wangen, figuren tekenen of elkaar volledig
inpakken met een moddermasker. Bij het tekenen van figuren kan je verschillende vormen
gebruiken: een cirkel, een driehoek, een
vierkant,… Deze opdracht kan je ook op papier
doen.
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D a t is h e e l
m o o i h o o r,
d a n k je w e l. .

Wie kan zich het best verkleden? Na de
modderverwennerij is het tijd om echte
bosprinsen of -prinsessen van jullie te maken!
Maak een boskapsel en stop je haren vol met
gras, takjes of bessen. Of heb je altijd al een snor
willen hebben? Zoek je eigen snor - dit kan een
tak, stukje schors of mos zijn - en klem die tussen
je neus en bovenlip. Graag nog een accessoire
erbij? Steek herfstbladeren op een tak en zo heb
je meteen een prachtige toverstaf of wandelstok.
Natuurlijk hoort daar ook een prachtige bosoutfit bij!
Tip: zoek samen met de kleuters natuurlijk materiaal in het bos (takjes, blaadjes, bessen,
gras,…). Neem wat touw en haarrekkers mee
om kransen of kronen te maken. Hieraan of
-tussen kan dan natuurlijk materiaal geknoopt
worden. Laat de kleuters hun creativiteit de vrije
loop gaan! Maak een groepsfoto als iedereen
verkleed is.

Op school:
Deze opdrachten kunnen uitgevoerd worden met een minimum aan
natuurmaterialen.

- Neem wat aarde mee naar school en laat de kleuters er modder van
maken zodat ze elkaar een gezichtsmasker kunnen geven.

- Zoek zelf verschillende soorten bladeren (voor elke kleuter enkele
bladeren) als je niet naar het bos kan. Ze kunnen de bladeren onderling
uitwisselen nadat ze een afdruk hebben gemaakt.

- Maak met je kleuters een herfstkroon. Voorbeelden vind je terug op de
Pinterestpagina van de Week van het Bos.

Vrijdag

Speurtocht met
Lowieke de Vos
Hebben jullie ook zo’n honger kinderen? Hatsekidee!
Ik ben Lowieke de Vos. Ik heb in het Dierenbosse café Het Praathuis
gehoord dat er een bostaart verstopt ligt in het Grote Dierenbos.
Zoeken jullie mee? Hatsekidee!

“Hatsekidee.”
- Lowieke de Vos

Om de bostaart te vinden moeten jullie samen
vier opdrachten uitvoeren. Hatsekidee! Als jullie
de opdrachten goed doen, krijgen jullie een tip
en zijn jullie een stapje dichter bij de lekkere
bostaart. Dat wordt smikkelen en smullen!

Kunnen jullie volgende dieren nadoen? Beweeg
als een worm, beweeg en kwaak als een kikker,
beweeg en huil als een wolf, zoem als een bij, …

Gooi een herfstblad omhoog en probeer het
blad te vangen. Niet zo gemakkelijk, hè?

Voorbereiding: print de bostaart die je online
kan vinden. Verstop de bostaart in het bos en
versier deze met iets lekkers. Geef na elke
vervulde opdracht een tip van de locatie. Na vier
tips moeten de kleuters de taart kunnen terugvinden. Zo niet kan je een extra tip geven of
‘warmer of kouder’ spelen.

Zoek elk vier verschillende natuurmaterialen in
het bos en leg deze bij het juiste prentje.
Tip: verschillende prenten van natuurlijk materiaal vind je online terug.

Hoe goed kunnen jullie rijmen? Wat rijmt
er allemaal op ...?
- Vos
Antwoord: mos, bos, blos, tros, os,...
- Uil
Antwoord: huil, vuil, buil, muil,...
- Krant
Antwoord: hand, zand, land, tand,
mand,...
- Haas
Antwoord: kaas, blaas, vaas, gaas,...

H e , o e p s!

Geef de kleuters bladeren van verschillende
grootte. Kunnen jullie deze bladeren van groot
naar klein leggen?
Tip: dit kan je ook doen met takken. Vraag welke
kleuren de verschillende herfstbladeren hebben.
Gebruik kleurvoorbeelden die je online terugvindt.
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Op school:
Verstop de taart ergens in of rond de school.
- Voorwerpen van groot naar klein leggen of kleuren aanduiden kan
ook met andere materialen die makkelijker te vinden zijn in de omgeving, zoals bijvoorbeeld grassprietjes en steentjes. In plaats van de

kleuren van bladeren te bepalen kan de juf of meester voorwerpen
aanduiden en vragen met welk kleurvoorbeeld deze overeenkomen.
-Voor de derde opdracht kan je de kleuters laten gooien met een
papieren blad. Dit zal ook niet makkelijk te vangen zijn!

13-20 oktober 2019

Stap 1
Doe met de klas drie
opdrachten uit de Fabeltjeskrant.

Stap 2
Bezorg ons vóór 3 november van elke opdracht een
mooie foto via het wedstrijdformulier op
www.weekvanhetbos.be
en ontvang fabeltastische
gadgets voor de hele klas.

Stap 3
Na de herfstvakantie kom je te
weten of jouw klas misschien
de T-shirts of het voorleesboek
van de Fabeltjeskrant heeft
gewonnen.

De Fabeltjeskrant (c) Rubinstein Media B.V. & De Levita Productions

En vooral: welke klas de
GROTE WINNAAR wordt van
de meet-and-greet met de
echte Meneer de Uil!

De we dst rijd
Doe de fabeltastische opdrachten uit deze Fabeltjeskrant
en maak kans op leuke prijzen!
Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, ontvangt
sowieso een gadget voor elke kleuter in de klas.
10:18
03-12-18

Prijze n
- Hoofdprijs: ‘Meet-and-greet’ met Meneer de Uil op
dinsdag12 november
- 3 x T-shirts voor de hele klas én voor juf of meester uit
de Fabeltjeskrantcollectie van Brantano
- 6 x voorleesboek + set van 5 handpoppen van
De Fabeltjeskrant i.s.m. Standaard Boekhandel
Meer info en wedstrijdreglement op www.weekvanhetbos.be

Wedstrijd Week van het Bos 2019 i.s.m.

