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Wickedi WolfWickedi Wolf en zijn vrienden 
educatief pakket én wedstrijd voor 3-6 jaar

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 HertBo 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. 

Nemen jouw kleutertjes ook deel aan onze wedstrijd? Vijf winnende klassen 
ontvangen het boekje ‘De Boswachter’ van Liesbet Slegers. Bovendien maak je ook 
kans op de hoofdprijs. Drie klassen ontvangen elk drie ontdekkerskoffertjes. Met 
een verrekijker, vergrootglas, kompas, insectendoosje en een zaklamp met dynamo 
hebben de kleine ontdekkingsreizigers daarna alles bij de hand om grote en kleine 
dieren te spotten. 

           Alle info op www.weekvanhetbos.beAlle info op www.weekvanhetbos.be  

Op ontdekking met Alexander von HumboldtAlexander von Humboldt 
educatief pakket én wedstrijd voor 6-12 jaar

Zijn jouw leerlingen echte dierenkenners, verzamelen ze stenen als de 
beste, kunnen ze elk plantje herkennen of zwammen ze er graag op 
los? Met avonturier, wetenschapper en buitenbeentje Alexander von 
Humboldt als gids wagen we ons aan een ontdekkingstocht doorheen 
het boeiende rijk van de dieren, mineralen, planten en schimmels. 
Verwacht je aan een avontuurlijke week vol leerrijke expedities.

Nemen jouw leerlingen ook deel aan onze wedstrijd? 
Vink minstens één opdracht af van elke ontdekkingskaart en bezorg 
ons jouw deelnameformulier via de website. 

Na de herfstvakantie kom je te weten of jullie klas in de 
prijzen valt: een activiteitenwaaier voor elke leerling. 
Of wie weet slepen jullie de hoofdprijs in de wacht: 
een klasbezoek aan de expo Insectopia in Technopolis!

Hou dus zeker  www.weekvanhetbos.bewww.weekvanhetbos.be  in de gaten voor het pakket, de wedstrijd en nog zo veel meer …

Op naar een avontuurlijke Week van het Bos!Op naar een avontuurlijke Week van het Bos!
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Op ontdekking met  
Alexander  

von Humboldt

Bosspel vol uitdagingen!


