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Pelle, Pluim & Prik: Educatief pakket voor 5-8 jaar
De jongsten maken kennis met Pelle de koperwiek, Pluim de eekhoorn 
en Prik de egel. Met meeslepende animatiefi lmpjes en levensechte 
verhalen ontdekken de kinderen hoe snel, slim en creatief deze dieren 
zich dagelijks moeten tonen om te overleven in het bos. Ze worden 
uitgedaagd om in de voetsporen te treden van Pelle, Pluim en Prik. 
Bouwen ze een goed nest voor Pelle? Kunnen ze een wintervoorraad 
aanleggen voor Pluim? Laten ze de slechtziende Prik veilig de straat 
oversteken?

Educatief pakket voor 5-8 jaar

Onder het waakzame oog van quizmaster Pienter testen 

de oudere leerlingen  hun ravot-vaardigheden én hun 

natuurkennis in de ravot-je-rot quiz. Voor deze kwieke 

kraai is enkel slim zijn niet voldoende. Kracht, lenigheid, 

uithouding en snelheid zijn allemaal levensbelangrijke 

vaardigheden voor de dieren in het bos. En ook de kinderen 

zullen ze nodig hebben in deze interactieve quiz!

Ravot-je-Rot quiz: Educatief pakket voor 9-12 jaar

 testen 

vaardigheden voor de dieren in het bos. En ook de kinderen 

Educatief pakket voor 9-12 jaar

Pelle, Pluim & Prik: 
Pelle, Pluim & Prik: 

Wedstrijd
Ravot mee en win een bosexcursie met de Helden 
van Ketnet! In de educatieve pakketten maakt de 
hele klas kennis met bosdieren Pelle, Pluim en Prik 
of quizmaster Pienter. Zij hebben de leukste ravot-
uitdagingen voor jullie opgelijst. Kan jouw klas er 
minstens 3 volbrengen en dat bewijzen met een 
leuk fotoverslag? Dan krijgen alle leerlingen een 
cool ravot-je-rot gadget opgestuurd én maken 
jullie kans op de duizelingwekkende hoofdprijs: een 
bosexcursie in het gezelschap van de Helden!


