
Voor we van start gaan

Hebben jullie goed opgelet bij de voorstelling van de dieren? We verstopten er enkele cijfertjes. 
Kunnen jullie ze vinden? Omcirkel ze of schrijf ze onderaan op de lijntjes.

Schrijf hier de cijfertjes:    __  __  __  __  __  __ 

Laat je de kinderen graag kennismaken met de eekhoorn, bonte specht of vliegend hert? Surf dan 
naar www.weekvanhetbos.be/onzenatuur en ontdek enkele leuke filmpjes die we ontwikkelden in 
samenwerking met Onze Natuur. Verwondering verzekerd!

Maak jullie klaar om het bos in te trekken!

Voor we het bos intrekken, kan je de kinderen voorbereiden op het avontuur. Verzamel natuurlijke 
materialen zoals een steen, een nootje, een blad, een bolster… en steek ze in een zak of onder een 
doek. Laat de leerlingen voelen wat je verstopt hebt. Voelt het fijn of prikt het een beetje? Bespreek 
elk voorwerp. Je kan nadien alles rangschikken op kleur, grootte of massa!

Je kan ook een voeldoos met tegenstellingen maken. In een eierdoos verzamel je paren van 
natuurlijke voorwerpen: donzig en prikkerig - droog en nat - ruw en glad - groot en klein - … 

Een echte speurneus neemt best al het nodige mee om niets te missen. Met een loeppotje of een 
vergrootglas ontdek je de wondere wereld van de kriebeldiertjes. Welke kriebeldiertjes kennen jullie 
al? In de downloadzone       vind je een kleurprent met heel wat kriebeldiertjes. Kleur de prent, knip de 
diertjes uit en speel per twee een spelletje memory. Vinden jullie deze diertjes ook terug in het bos?

Ter voorbereiding

Nemen jullie ook deel aan de 
wedstrijd? 

Ook dit jaar zijn er zotte prijzen te winnen. 
Neem een kijkje op de laatste pagina!

Zwam FM

Zin in nog meer doldwaze 
avonturen? Neem een kijkje op 
www.zwamfm.be. Je vindt er een 
geweldige boscast (euh podcast). 
DJ Wa-wa-Wickedi-Wolf en assistente 
Myriam Muis ontvangen heel wat boeiende 
praatgasten op de enige radiozender die je in 
het bos kan ontvangen. Ze sturen de 
tweevoetige luisteraars het bos in met tal van 
grappige opdrachten.

Volg Week van het Bos op sociale 
media

De  allerlaatste  nieuwtjes vind je op  
www.facebook.com/natuurenbos en 
www.instagram.com/natuurenbos. Deel   
zeker ook jouw fantastisch bosavontuur met 
#weekvanhetbos. Dan volgen wij mee!

??

!!

Trek naar buiten en ontdek de natuur. Of het 
nu in je eigen tuin is, op de speelplaats, in het 
parkje om de hoek of in één van onze vele 
bossen en natuurgebieden. Er valt zoveel te 
beleven, te ontdekken en te leren. Wil je onze 
planten en dieren zien op een manier dat je ze 
nog nooit zag? Vanaf 21 september 2022 is 
Onze Natuur – De Film te zien in de bioscoop. 
Een dikke aanrader voor jong en oud. Film 
gemist? Niet getreurd, neem zeker een kijkje 
op www.onzenatuur.be.
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Wil je op ontdekking gaan? Goed nieuws, want Hubert het Vliegend Hert, Bo de 
Bonte Specht en Elise de Speelse Eekhoorn nemen je graag mee op pad! We 
stellen ze even aan je voor.

Vliegend Hert

Mijn naam is Hubert het Vliegend Hert. 7 jaar 
lang verstopte ik me als larve in dood hout. Ik 
smulde elke dag van dode takken. Het bos ligt 
er namelijk vol van! Intussen ben ik met mijn 9 

centimeter uitgegroeid tot de grootste 
kever van het land.

Mijn gekke naam heb ik te 
danken aan mijn hip hoofd- 

deksel. Hoewel ik er met dat 
gewei best gevaarlijk uit 
zie, ben ik eigenlijk een 
heel lief en zacht diertje. 

Bonte Specht

Trrromgerrrrofel want hierrr is Bo de Bonte 
Specht! Ik geef dagelijks niet 1, niet 2, maar 
minstens 3 concerrrten in het bos. Overrral 

waarrr ik met mijn harde kop tegen 
de bomen rrroffel, klinkt het als 

muziek in de orrren. 
Ik maak errr nestjes 

of verrrstop errr 
lekker eten. Je 

herrkent me trrrouwens 
niet alleen aan het unieke 

gerrroffel, maar ook aan mijn 
rrrode broek. Kunnen jullie me 

spotten in de bomen?

Speelse Eekhoorn

Hoi! Ik ben Elise de Speelse 
Eekhoorn. Ik word elke dag 
om 8 uur wakker en dartel 
dan sierlijk van boom naar 
boom op zoek naar lekkere 
eikels, bessen of rupsen. 
Wanneer ik een gevaar zie, kan 
ik me razendsnel verstoppen. 
Klimmen, klauteren en springen 
doe ik het liefst! Dankzij mijn 
dikke pluimstaart kan ik goed 
mijn evenwicht bewaren, 
zodat ik bijvoorbeeld nooit 
uit de bomen val. 

Nog meer avontuur 

Volg Week van het Bos op Pinterest.      Voor 
elk symbool op de schatkaart vind je een bord 
met inspiratie op onze Pinterestpagina. 

Op de schatkaart vind je ook verwijzingen 
naar de Week van het Bos downloadzone.
Je kan er terecht voor nog meer bossige 
opdrachten, extra uitleg, uitdagingen, kant- 
en-klare uitdeelblaadjes en spelletjes.

Surf naar www.weekvanhetbos.be/downloads 
voor alle extra bijlages.

Op ontdekking met
Hubert, Bo en Elise

Voor ieder wat wils

Op de speelplaats, in de klas of in het bos? 
Voor flinke peuters of grote kleuters? Er is heel 
wat variatie in de opdrachten mogelijk.

De opdrachten zijn onderverdeeld in drie 
moeilijkheidsgraden. Je herkent ze aan de 
sterretjes.

Opdracht volbracht? Vink het vakje aan bij het 
juiste symbool.
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Wedstrijd 

Wil je kans maken op onze fantastische 
prijzenpot? Neem dan deel aan de Week 
van het Bos-wedstrijd! Hebben jullie per 
symbool een opdracht volbracht? Dan 
weten jullie zeker ook het antwoord op de 
wedstrijdvraag.

Je hebt natuurlijk al heel wat gewonnen: 
op ontdekking gaan in het groen is immers 
goed voor de gezondheid en het humeur. 
Zeker voor jonge kinderen is regelmatig 
buitenspelen broodnodig. Ze ontwikkelen 
een betere motoriek, het is goed voor de 
immuniteit en bovenal: het maakt gelukkig!

Noteer hier de oplossing:

??

Hoe ga je te werk? 

Stap 1: Ga in oktober aan de slag met dé 
Week van het Bos-schatkaart en vink 
minstens 6 opdrachten af.

Stap 2: Bij elk symbool op de schatkaart 
hoort een wedstrijdvraag. Noteer het 
antwoord op de vraag in het kruiswoord- 
raadsel hieronder.

Stap 3: Alle vragen opgelost? Noteer de 
letters in de juiste volgorde onderaan de 
pagina. 

Stap 4: Woord gevonden? Surf naar 
www.weekvanhetbos.be/wedstrijd-kleuter. 
Vul het wedstrijdformulier in en geef de 
oplossing van het kruiswoordraadsel voor 7 
november. 

De prijzenpot

Altijd prijs! Elke leerling van elke 
deelnemende klas ontvangt Week van het 
Bos-plaktattoos. Bovendien maken vijf 
klassen kans op een GE-WEL-DI-GE 
hoofdprijs. Elke leerling van de winnende 
klassen wordt beloond met een handpop.
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Vliegend Hert

Ik heb dood hout en takken nodig 
om te overleven. Zoek elk één mooie 
tak uit. Rangschik de takken nu van 
groot naar klein of van dik naar dun. 
Gelukt? Gebruik de takken om er een 
kamp, kunstwerkje of nest mee te 
bouwen.

      Hoewel mijn naam het doet 
vermoeden, kan ik helemaal niet zo 
goed vliegen. Ik kruip erg langzaam 
over takken en in bomen. Ik laat dan 
met mijn pootjes een pad achter. 
Kunnen jullie het pad volgen?

     Een Vliegend Hert kan eigenlijk 
helemaal niet zo goed vliegen. Het 
kruipt erg langzaam over takken en in 
bomen. Hubert liet met zijn kever- 
pootjes een pad achter. Kunnen jullie 
het pad volgen?

Met mijn gewei ben ik een 
belangrijk model voor kunstenaars. 
Verzamel takjes, mos, blaadjes, noten… 
in het bos om het Vliegend Hert na te 
maken en word zo zelf kunstenaar. 

WEDSTRIJDVRAAG
Ik heb een gek gewei, maar ik ben 
natuurlijk geen hert. Wat ben ik dan 
wel?

         Een camera is onmisbaar als je 
leuke bosmomenten wilt vastleggen. 
Ga elk op zoek naar één voorwerp 
dat zeker op de foto moet en verzamel 
alles. Neem een denkbeeldige foto. 
Iedereen sluit de ogen terwijl de bege-
leider één voorwerp weghaalt. Raden 
jullie wat weg is?

            Flits! Flits! De boswachter nam 
een unieke foto van Elise en Hubert. 
Knip de foto uit op de stippellijnen en 
leg de puzzelstukjes op de juiste 
plaats.

    Maak met al het materiaal dat jullie 
verzamelden één groot kunstwerk. 
Neem een foto van het resultaat, hang 
het op in de klas, deel het op jullie sociale 
mediakanalen met de #weekvanhetbos 
of verspreid het via jullie (digitale) 
nieuwsbrieven. 

WEDSTRIJDVRAAG
In welk seizoen kleuren de blaadjes 
van de bomen rood en bruin?

1

Ik ben een echte muzikant. Ik tik- 
tik-tik met mijn snavel en maak van 
alles muziek. De dieren in het bos 
luisteren graag mee. Maken jullie ook 
mooie muziek? Zoek elk twee tak- 
tak-takken uit. De begeleider bepaalt 
het ritme en ieder tik-tik-tikt na. 

Mmm! Als ik honger heb, eet ik 
het liefst zaden uit dennenappels. Ik 
klem ze vast in de boom en pik er zaden 
uit. Zijn de zaden op? Dan gooi ik ze op 
de grond. Tellen jullie hoeveel dennen- 
appels ik al heb leeg gesmuld? Schrijf 
het juiste cijfer onder de juiste boom.

       Ik ben het hele jaar door op zoek 
naar voedsel. Help je me met die 
zoektocht? Via de Pinterestpagina 
geven we alvast enkele ideeën mee.

         Maak echte muziekinstrumenten 
met takken.

WEDSTRIJDVRAAG
Wat is de kleur van de broek die ik 
draag?

Nog niet moe van al dat wandelen? 
Speel een potje dennenappelpetanque. 
Gooi één noot en probeer daarna met 
dennenappels zo dicht mogelijk bij de 
noot te werpen. Wie wint? 

Vergeet niet op tijd te pauzeren! Met 
dierenyoga kan je de batterijen zo 
weer opladen. 

Benieuwd naar wat je nog kan 
doen met takken uit het bos? Wij 
verzamelden heel wat toffe ideeën op 
onze Pinterestpagina. 

WEDSTRIJDVRAAG
Word je moe van al dat stappen? 
Hopelijk ben je niet verdwaald! Welk 
instrument kan je gebruiken om de 
weg te vinden in het bos? 

   Wil je graag weten welk weer het 
wordt? Zoek een grote dennenappel 
uit en hang die aan een touwtje. Als de 
schubjes open staan, wordt het mooi 
weer. Als alle schubjes van de 
dennenappel gesloten zijn, dan gaat 
het regenen. 

    Na regen komt zonneschijn! En een 
mooie regenboog natuurlijk. Versier de 
regenboog in de juiste kleuren. Scheur 
stukjes papier uit en kleef ze in de juiste 
boog. 

         Vergeet je paraplu niet als je naar 
buiten gaat! Knutsel er zelf eentje. 

WEDSTRIJDVRAAG
Het weerbericht gemist? Met een 
_________________ aan een touwtje weet 
je zelf welk weer het vandaag wordt.

      Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is… 
Maak met je handen een verrekijker 
en ga op zoek naar het voorwerp dat 
de begeleider in gedachten heeft. 

Open je ogen én je oren! Horen 
jullie wat rijmt? Verbind de juiste 
woorden. 

 Zelf het bos namaken? Laat je 
helemaal gaan met een schrijfdans.  

WEDSTRIJDVRAAG
Als je goed kijkt met de verrekijker of 
een vergrootglas, dan zie je heel wat 
meer dan met het blote oog. Al eens 
een spin van dichtbij gezien? Hoeveel 
poten telt een spin?

     Ik ben razendsnel en spring sierlijk 
van boom naar boom. Doen jullie me 
na? Kies een boom en sla jullie armen 
rond de stam. Bij “Boompje wissel” 
loop je zo snel als je kan naar een 
andere boom. Opgepast! De vos ligt 
op de loer! Alleen als je een boom 
vasthoudt, kan de vos je niet pakken. 

       Om te overleven in het bos is het 
belangrijk dat ik mijn wintervoorraad 
goed verstop, maar soms vergeet ik 
waar alles ligt. Kunnen jullie alles 
terugvinden wat verstopt zit in de 
zoekprent?

 Zoek net als mij eikels uit het 
bos en knutsel erop los. Ik verzamelde 
alvast enkele tips.

WEDSTRIJDVRAAG
Om mijn evenwicht te bewaren heb ik 
een mooie _______ .

2

Start

Eekhoorn

3

4

5

6

7



Camera

W
an

delstok

Verrekijker

Regenlaarzen

Bo
nte

 Specht
??

Vliegend Hert

Ik heb dood hout en takken nodig 
om te overleven. Zoek elk één mooie 
tak uit. Rangschik de takken nu van 
groot naar klein of van dik naar dun. 
Gelukt? Gebruik de takken om er een 
kamp, kunstwerkje of nest mee te 
bouwen.

      Hoewel mijn naam het doet 
vermoeden, kan ik helemaal niet zo 
goed vliegen. Ik kruip erg langzaam 
over takken en in bomen. Ik laat dan 
met mijn pootjes een pad achter. 
Kunnen jullie het pad volgen?

     Een Vliegend Hert kan eigenlijk 
helemaal niet zo goed vliegen. Het 
kruipt erg langzaam over takken en in 
bomen. Hubert liet met zijn kever- 
pootjes een pad achter. Kunnen jullie 
het pad volgen?

Met mijn gewei ben ik een 
belangrijk model voor kunstenaars. 
Verzamel takjes, mos, blaadjes, noten… 
in het bos om het Vliegend Hert na te 
maken en word zo zelf kunstenaar. 

WEDSTRIJDVRAAG
Ik heb een gek gewei, maar ik ben 
natuurlijk geen hert. Wat ben ik dan 
wel?

         Een camera is onmisbaar als je 
leuke bosmomenten wilt vastleggen. 
Ga elk op zoek naar één voorwerp 
dat zeker op de foto moet en verzamel 
alles. Neem een denkbeeldige foto. 
Iedereen sluit de ogen terwijl de bege-
leider één voorwerp weghaalt. Raden 
jullie wat weg is?

            Flits! Flits! De boswachter nam 
een unieke foto van Elise en Hubert. 
Knip de foto uit op de stippellijnen en 
leg de puzzelstukjes op de juiste 
plaats.

    Maak met al het materiaal dat jullie 
verzamelden één groot kunstwerk. 
Neem een foto van het resultaat, hang 
het op in de klas, deel het op jullie sociale 
mediakanalen met de #weekvanhetbos 
of verspreid het via jullie (digitale) 
nieuwsbrieven. 

WEDSTRIJDVRAAG
In welk seizoen kleuren de blaadjes 
van de bomen rood en bruin?

1

Ik ben een echte muzikant. Ik tik- 
tik-tik met mijn snavel en maak van 
alles muziek. De dieren in het bos 
luisteren graag mee. Maken jullie ook 
mooie muziek? Zoek elk twee tak- 
tak-takken uit. De begeleider bepaalt 
het ritme en ieder tik-tik-tikt na. 

Mmm! Als ik honger heb, eet ik 
het liefst zaden uit dennenappels. Ik 
klem ze vast in de boom en pik er zaden 
uit. Zijn de zaden op? Dan gooi ik ze op 
de grond. Tellen jullie hoeveel dennen- 
appels ik al heb leeg gesmuld? Schrijf 
het juiste cijfer onder de juiste boom.

       Ik ben het hele jaar door op zoek 
naar voedsel. Help je me met die 
zoektocht? Via de Pinterestpagina 
geven we alvast enkele ideeën mee.

         Maak echte muziekinstrumenten 
met takken.

WEDSTRIJDVRAAG
Wat is de kleur van de broek die ik 
draag?

Nog niet moe van al dat wandelen? 
Speel een potje dennenappelpetanque. 
Gooi één noot en probeer daarna met 
dennenappels zo dicht mogelijk bij de 
noot te werpen. Wie wint? 

Vergeet niet op tijd te pauzeren! Met 
dierenyoga kan je de batterijen zo 
weer opladen. 

Benieuwd naar wat je nog kan 
doen met takken uit het bos? Wij 
verzamelden heel wat toffe ideeën op 
onze Pinterestpagina. 

WEDSTRIJDVRAAG
Word je moe van al dat stappen? 
Hopelijk ben je niet verdwaald! Welk 
instrument kan je gebruiken om de 
weg te vinden in het bos? 

   Wil je graag weten welk weer het 
wordt? Zoek een grote dennenappel 
uit en hang die aan een touwtje. Als de 
schubjes open staan, wordt het mooi 
weer. Als alle schubjes van de 
dennenappel gesloten zijn, dan gaat 
het regenen. 

    Na regen komt zonneschijn! En een 
mooie regenboog natuurlijk. Versier de 
regenboog in de juiste kleuren. Scheur 
stukjes papier uit en kleef ze in de juiste 
boog. 

         Vergeet je paraplu niet als je naar 
buiten gaat! Knutsel er zelf eentje. 

WEDSTRIJDVRAAG
Het weerbericht gemist? Met een 
_________________ aan een touwtje weet 
je zelf welk weer het vandaag wordt.

      Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is… 
Maak met je handen een verrekijker 
en ga op zoek naar het voorwerp dat 
de begeleider in gedachten heeft. 

Open je ogen én je oren! Horen 
jullie wat rijmt? Verbind de juiste 
woorden. 

 Zelf het bos namaken? Laat je 
helemaal gaan met een schrijfdans.  

WEDSTRIJDVRAAG
Als je goed kijkt met de verrekijker of 
een vergrootglas, dan zie je heel wat 
meer dan met het blote oog. Al eens 
een spin van dichtbij gezien? Hoeveel 
poten telt een spin?

     Ik ben razendsnel en spring sierlijk 
van boom naar boom. Doen jullie me 
na? Kies een boom en sla jullie armen 
rond de stam. Bij “Boompje wissel” 
loop je zo snel als je kan naar een 
andere boom. Opgepast! De vos ligt 
op de loer! Alleen als je een boom 
vasthoudt, kan de vos je niet pakken. 

       Om te overleven in het bos is het 
belangrijk dat ik mijn wintervoorraad 
goed verstop, maar soms vergeet ik 
waar alles ligt. Kunnen jullie alles 
terugvinden wat verstopt zit in de 
zoekprent?

 Zoek net als mij eikels uit het 
bos en knutsel erop los. Ik verzamelde 
alvast enkele tips.

WEDSTRIJDVRAAG
Om mijn evenwicht te bewaren heb ik 
een mooie _______ .

2

Start

Eekhoorn

3

4

5

6

7



Voor we van start gaan

Hebben jullie goed opgelet bij de voorstelling van de dieren? We verstopten er enkele cijfertjes. 
Kunnen jullie ze vinden? Omcirkel ze of schrijf ze onderaan op de lijntjes.

Schrijf hier de cijfertjes:    __  __  __  __  __  __ 

Laat je de kinderen graag kennismaken met de eekhoorn, bonte specht of vliegend hert? Surf dan 
naar www.weekvanhetbos.be/onzenatuur en ontdek enkele leuke filmpjes die we ontwikkelden in 
samenwerking met Onze Natuur. Verwondering verzekerd!

Maak jullie klaar om het bos in te trekken!

Voor we het bos intrekken, kan je de kinderen voorbereiden op het avontuur. Verzamel natuurlijke 
materialen zoals een steen, een nootje, een blad, een bolster… en steek ze in een zak of onder een 
doek. Laat de leerlingen voelen wat je verstopt hebt. Voelt het fijn of prikt het een beetje? Bespreek 
elk voorwerp. Je kan nadien alles rangschikken op kleur, grootte of massa!

Je kan ook een voeldoos met tegenstellingen maken. In een eierdoos verzamel je paren van 
natuurlijke voorwerpen: donzig en prikkerig - droog en nat - ruw en glad - groot en klein - … 

Een echte speurneus neemt best al het nodige mee om niets te missen. Met een loeppotje of een 
vergrootglas ontdek je de wondere wereld van de kriebeldiertjes. Welke kriebeldiertjes kennen jullie 
al? In de downloadzone       vind je een kleurprent met heel wat kriebeldiertjes. Kleur de prent, knip de 
diertjes uit en speel per twee een spelletje memory. Vinden jullie deze diertjes ook terug in het bos?

Ter voorbereiding

Nemen jullie ook deel aan de 
wedstrijd? 

Ook dit jaar zijn er zotte prijzen te winnen. 
Neem een kijkje op de laatste pagina!

Zwam FM

Zin in nog meer doldwaze 
avonturen? Neem een kijkje op 
www.zwamfm.be. Je vindt er een 
geweldige boscast (euh podcast). 
DJ Wa-wa-Wickedi-Wolf en assistente 
Myriam Muis ontvangen heel wat boeiende 
praatgasten op de enige radiozender die je in 
het bos kan ontvangen. Ze sturen de 
tweevoetige luisteraars het bos in met tal van 
grappige opdrachten.

Volg Week van het Bos op sociale 
media

De  allerlaatste  nieuwtjes vind je op  
www.facebook.com/natuurenbos en 
www.instagram.com/natuurenbos. Deel   
zeker ook jouw fantastisch bosavontuur met 
#weekvanhetbos. Dan volgen wij mee!

??

!!

Trek naar buiten en ontdek de natuur. Of het 
nu in je eigen tuin is, op de speelplaats, in het 
parkje om de hoek of in één van onze vele 
bossen en natuurgebieden. Er valt zoveel te 
beleven, te ontdekken en te leren. Wil je onze 
planten en dieren zien op een manier dat je ze 
nog nooit zag? Vanaf 21 september 2022 is 
Onze Natuur – De Film te zien in de bioscoop. 
Een dikke aanrader voor jong en oud. Film 
gemist? Niet getreurd, neem zeker een kijkje 
op www.onzenatuur.be.
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WWW.WEEKVANHETBOS.BE
#WEEKVANHETBOS

in samenwerking met:

9-16 oktober 20229-16 oktober 2022

Wil je op ontdekking gaan? Goed nieuws, want Hubert het Vliegend Hert, Bo de 
Bonte Specht en Elise de Speelse Eekhoorn nemen je graag mee op pad! We 
stellen ze even aan je voor.

Vliegend Hert

Mijn naam is Hubert het Vliegend Hert. 7 jaar 
lang verstopte ik me als larve in dood hout. Ik 
smulde elke dag van dode takken. Het bos ligt 
er namelijk vol van! Intussen ben ik met mijn 9 

centimeter uitgegroeid tot de grootste 
kever van het land.

Mijn gekke naam heb ik te 
danken aan mijn hip hoofd- 

deksel. Hoewel ik er met dat 
gewei best gevaarlijk uit 
zie, ben ik eigenlijk een 
heel lief en zacht diertje. 

Bonte Specht

Trrromgerrrrofel want hierrr is Bo de Bonte 
Specht! Ik geef dagelijks niet 1, niet 2, maar 
minstens 3 concerrrten in het bos. Overrral 

waarrr ik met mijn harde kop tegen 
de bomen rrroffel, klinkt het als 

muziek in de orrren. 
Ik maak errr nestjes 

of verrrstop errr 
lekker eten. Je 

herrkent me trrrouwens 
niet alleen aan het unieke 

gerrroffel, maar ook aan mijn 
rrrode broek. Kunnen jullie me 

spotten in de bomen?

Speelse Eekhoorn

Hoi! Ik ben Elise de Speelse 
Eekhoorn. Ik word elke dag 
om 8 uur wakker en dartel 
dan sierlijk van boom naar 
boom op zoek naar lekkere 
eikels, bessen of rupsen. 
Wanneer ik een gevaar zie, kan 
ik me razendsnel verstoppen. 
Klimmen, klauteren en springen 
doe ik het liefst! Dankzij mijn 
dikke pluimstaart kan ik goed 
mijn evenwicht bewaren, 
zodat ik bijvoorbeeld nooit 
uit de bomen val. 

Nog meer avontuur 

Volg Week van het Bos op Pinterest.      Voor 
elk symbool op de schatkaart vind je een bord 
met inspiratie op onze Pinterestpagina. 

Op de schatkaart vind je ook verwijzingen 
naar de Week van het Bos downloadzone.
Je kan er terecht voor nog meer bossige 
opdrachten, extra uitleg, uitdagingen, kant- 
en-klare uitdeelblaadjes en spelletjes.

Surf naar www.weekvanhetbos.be/downloads 
voor alle extra bijlages.

Op ontdekking met
Hubert, Bo en Elise

Voor ieder wat wils

Op de speelplaats, in de klas of in het bos? 
Voor flinke peuters of grote kleuters? Er is heel 
wat variatie in de opdrachten mogelijk.

De opdrachten zijn onderverdeeld in drie 
moeilijkheidsgraden. Je herkent ze aan de 
sterretjes.

Opdracht volbracht? Vink het vakje aan bij het 
juiste symbool.

WWW.WEEKVANHETBOS.BE
#WEEKVANHETBOS

in samenwerking met:

Wedstrijd 

Wil je kans maken op onze fantastische 
prijzenpot? Neem dan deel aan de Week 
van het Bos-wedstrijd! Hebben jullie per 
symbool een opdracht volbracht? Dan 
weten jullie zeker ook het antwoord op de 
wedstrijdvraag.

Je hebt natuurlijk al heel wat gewonnen: 
op ontdekking gaan in het groen is immers 
goed voor de gezondheid en het humeur. 
Zeker voor jonge kinderen is regelmatig 
buitenspelen broodnodig. Ze ontwikkelen 
een betere motoriek, het is goed voor de 
immuniteit en bovenal: het maakt gelukkig!

Noteer hier de oplossing:

??

Hoe ga je te werk? 

Stap 1: Ga in oktober aan de slag met dé 
Week van het Bos-schatkaart en vink 
minstens 6 opdrachten af.

Stap 2: Bij elk symbool op de schatkaart 
hoort een wedstrijdvraag. Noteer het 
antwoord op de vraag in het kruiswoord- 
raadsel hieronder.

Stap 3: Alle vragen opgelost? Noteer de 
letters in de juiste volgorde onderaan de 
pagina. 

Stap 4: Woord gevonden? Surf naar 
www.weekvanhetbos.be/wedstrijd-kleuter. 
Vul het wedstrijdformulier in en geef de 
oplossing van het kruiswoordraadsel voor 7 
november. 

De prijzenpot

Altijd prijs! Elke leerling van elke 
deelnemende klas ontvangt Week van het 
Bos-plaktattoos. Bovendien maken vijf 
klassen kans op een GE-WEL-DI-GE 
hoofdprijs. Elke leerling van de winnende 
klassen wordt beloond met een handpop.
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