Meneer de Uil en het Grote Dierenbos:
educatief pakket én wedstrijd voor 3-5 jaar
De allerkleinsten trekken voor het tweede jaar op rij met Meneer de Uil en de
andere dieren uit Fabeltjesland het Grote Dierenbos in. Daar beleven ze de
spannendste avonturen. De Fabeltjeskrant is gevuld met toffe en uitdagende
opdrachten.
Samen met onder andere Truus de Mier, Gerrit de Postduif en Bor de Wolf
staan leuke activiteiten op het programma: een bosfeestje bouwen, heldere
herfstkleuren mengen, tussen takken trippelen en luisteren naar spannende
verhalen. Spelenderwijs komen allerlei ontwikkelingsdoelen aan bod. Nemen de kleutertjes ook deel aan onze wedstrijd? De winnende klassen kunnen pyjama’s, puzzels
en handpoppen winnen. Alle deelnemende klassen ontvangen het gloednieuwe
verhalen- en doeboek ‘Ravotten in het Dierenbos’. Echt waar? Echt waar! Op naar een
fabeltastische Week van het Bos! Check dus zeker de Fabeltjeskrant of vraag er eentje
aan via www.weekvanhetbos.be.
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Ravot-je-rotroute:
educatief pakket én wedstrijd voor 6-12 jaar
Laat je inspireren door de educatieve fiches om met je klas buiten
aan de slag te gaan. De kinderen van de lagere school maken zo
hun eigen ravot-je-rotroute. Wat denk je van het kweken van een
woudreus, het vergroenen van je (school)buurt, een
ontmoeting met onze bodemhelden, elkaar uitdagen
in een laddercompetitie of blind je weg zoeken door het
struikgewas? Keuze genoeg! En Pienter de raaf houdt met plezier een
oogje in het zeil!
De verschillende opdrachten vormen ook de basis voor de wedstrijd
voor het lager onderwijs. Vink voldoende opdrachten af, bezorg ons via
de website je deelnameformulier, en al de leerlingen in je klas krijgen
een cool ravot-je-rotgadget. Een aantal klassen ontvangen nog een
boek en wie weet maak je wel kans op de zotte hoofdprijs.
Hou dus zeker www.weekvanhetbos.be in de gaten voor het pakket, de
wedstrijd en nog zo veel meer…

