


Voor het eerst ook een pakket 
speciaal voor kleuters

Ravot-je-Rotquiz: educatief pakket voor 9-12 jaar
Onder het waakzame oog van quizmaster Pienter testen de oudere leer-
lingen hun ravotvaardigheden én hun natuurkennis in de ravot-je-rotquiz. 
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!

Meneer de Uil en het Grote Dierenbos: 
educatief pakket én wedstrijd voor 3-5 jaar
De allerkleinsten trekken dit jaar met Meneer de Uil en de andere die-
ren uit Fabeltjesland het Grote Dierenbos in waar ze de spannendste 
avonturen beleven. De Fabeltjeskrant is gevuld met toffe en uitdagende 
opdrachten waarbij de kleuters met verschillende dieren uit het Grote 
Dierenbos op avontuur gaan. 
Helpen ze de Gebroeders Bever met het bouwen van een kamp? Lopen ze 
mee met Zoef de Haas in een marathon? Kunnen ze zich verkleden met 
de Gezusters Hamster in een echte bosprinses of –prins? Nemen de kleutertjes ook deel aan 
onze wedstrijd? De winnende klas maakt kans op een meet-and-greet met Meneer de Uil, een 
aantal klassen kunnen T-shirts en boeken winnen en alle deelnemende kleuters krijgen alvast 
een cool gadget! Op naar een fabeltastische Week van het Bos! Check dus zeker de Fabeltjes-
krant of vraag er één aan.
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Pelle, Pluim & Prik: educatief pakket voor 5-8 jaar

Maak 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. 
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Meet je met een dier: educatief pakket én wedstrijd voor 6-12 jaar
De Rechtvaardige Ree en zijn assistent hebben de leukste ravotuitdagingen op een rijtje gezet.  Er zijn twaalf verschillende opdrachten waar jullie je zullen meten met een dier.
Zig zag je sneller dan een ... haas? Heb je een beter evenwicht dan een … eekhoorn? Kan jij je beter oriënteren dan een ... duif?

De uitdagingen uit het pakket ‘Meet je met een dier’ vormen ook de basis voor de  wedstrijd voor het lager onderwijs. Ravot dus zeker mee! Kan jouw klas minstens 3 uitdagingen volbrengen en dat bewijzen met een leuk fotoverslag? Dan krijgen alle leerlingen een cool ravot-je-rotgadget opgestuurd. Eén klas kan een bosexcursie in samenwerking met Ketnet in de wacht slepen. Hou dus zeker www.weekvanhetbos.be in de gaten voor het pakket, de wed-strijd en zo veel meer …
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