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in samenwerking met:
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Kleuters - Educatief pakket én wedstrijd voor 3-6 jaar

De kleuters worden dit jaar op sleeptouw genomen door drie 
bosbewoners. Elise de Speelse Eekhoorn stelt hun evenwicht op 
de proef, Hubert het Vliegend Hert verrast met weetjes en de 
verhalen van Bo de Bonte Specht klinken als muziek in de oren. 
Met een schatkaart in de hand gaan we op ontdekking in het bos. 
Spelenderwijs komen allerlei ontwikkelingsdoelen aan bod. 

Nemen jullie ook deel aan onze wedstrijd? Alle leerlingen van de 
deelnemende klassen ontvangen Week van het Bos-plaktattoos. 
Alle leerlingen van de 5 winnende klassen ontvangen elk een 
handpop.

Lagere school - Educatief pakket én wedstrijd voor 6-12 jaar

Ook de klassen van het lager onderwijs mogen dit jaar een schatkaart verwachten. 
Ga op zoek naar een spechtensmidse, voorspel het weer met een dennenappel en 

maak een sporenafdruk van een paddenstoel. Of wat dacht je van een 
heuse dierenquiz in het bos? Met heel wat unieke en uitdagende  

doe-opdrachten worden alle leerlingen echte bosexperten.

Nemen jouw lagere school leerlingen ook deel aan onze wedstrijd? 
Probeer het kruiswoordraadsel correct in te vullen en neem deel via onze 

website. Alle leerlingen van de deelnemende klassen ontvangen de Week van het 
Bos-plaktattoos. De 3 winnende klassen ontvangen een ontdekkingspakket waarbij 

de leerlingen alles bij de hand hebben om heel wat dieren, planten en bomen te spotten.

          Alle info op www.weekvanhetbos.be
 

De Week van het Bos (9-16 oktober) wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in nauwe samenwerking met BOS+. 

Extra genieten van de Week van het Bos met het gezin, familie of vrienden? 
Leg je oor te luisteren bij Zwam FM: het enige radiostation dat je enkel in 
het bos kan ontvangen. 

Ontdek de grappige bosverhalen en vele leuke uitdagingen in de bijhorende 
activiteitenbundel. Zing je mee met het boslied ‘Festival in ’t Bos’?
Meer info op www.zwamfm.be

Luister naar het bos met Zwam FM


