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Ter voorbereiding
Het bos ligt vol verborgen schatten. Geen betere plek dus om op ontdekking te gaan.
Voor we het bos intrekken, bereiden we de kinderen voor op hun zoektocht. In de downloadzone
vind je de startopdracht: een happertje met 8 doe- en denkopdrachten. Surf naar
www.weekvanhetbos.be/downloads voor alle bijlages. Je kan de opdrachten zowel in het bos zelf
spelen als (ter voorbereiding) op de speelplaats. Zo zijn de leerlingen helemaal opgewarmd voor een
fantastische Week van het Bos!
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!

Voor ieder wat wils

Zwam FM

Op de speelplaats, in de klas of in het bos?
Voor échte avonturiers of enthousiaste kennissponzen? Er is heel wat variatie in de opdrachten
mogelijk.

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.

De opdrachten zijn onderverdeeld in drie
moeilijkheidsgraden. Je herkent ze aan de
sterretjes.
Opdracht volbracht? Vink het vakje aan bij het
juiste symbool.

Luister naar het boslied, neem de tekst
erbij en zing uit volle borst mee.

Nemen jullie ook deel aan de
wedstrijd?
Ook dit jaar zijn er zotte prijzen te winnen.
Neem een kijkje op de laatste pagina!
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Volg Week van het Bos op sociale
media
De allerlaatste nieuwtjes vind je ook op
www.facebook.com/natuurenbos en
www.instagram.com/natuurenbos. Deel
zeker ook jouw fantastisch bosavontuur
met #weekvanhetbos. Dan volgen wij mee!
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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.

Maak kennis met
Bo, Elise en Hubert
Eindelijk is het zo ver! Tijdens de Week van het Bos
vliegen we met z’n allen de deur uit. Speurneuzen Bo
de Bonte Specht, Elise de Speelse Eekhoorn en
Hubert het Vliegend Hert nemen de leerlingen mee
op schattenjacht naar het bos. Ze stellen zich
graag aan jullie voor. Wil je hen nog beter leren
kennen? In de downloadzone
vind je hun paspoort vol leuke weetjes terug.

Speelse Eekhoorn
Hoi! Ik ben Elise de Speelse Eekhoorn. Noem
me gerust klimkampioen! Ik dartel sierlijk van
boom naar boom op zoek naar eikels, bessen
of rupsen om lekker op te peuzelen.
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, zo val ik nooit
uit de boom. Volgen jullie
me het bos in?

Vliegend Hert
Hallo, mijn naam is Hubert het Vliegend Hert.
Mijn gekke naam heb ik te danken aan mijn hip
hoofddeksel. Hoewel ik er met mijn gewei best
gevaarlijk uit zie, ben ik eigenlijk een heel lief
en zacht diertje.
Ik werd geboren als larve en leefde 7
jaar lang in ondergronds dood hout.
Ik smulde er elke dag van dode
eikentakken. Intussen ben ik met
mijn 9 centimeter uitgegroeid
tot de grootste kever van het
land. Ik eet niet langer takken
maar geniet nu dagelijks van
een bomensapje. Hoe zoeter,
hoe liever.

Bonte Specht
Trrromgerrrroffel want hierrr is Bo de Bonte
Specht!
Tik tik tik! Zoals jullie kunnen horen, rrroffel ik
er graag op los. Ik ben dan ook de beste
drummerrr van het bos. Met mijn bek tik ik tot
wel 20 keer per seconde tegen een
boom! Er is niemand die die snelheid
kan evenaren. Gelukkig
is mijn schedel aangepast aan al dat getik
en krijg ik er dus geen
hoofdpijn van.
Hoe goed kunnen jullie drummen?
Tik met je vinger 20 keer op de tafel
en meet hoeveel tijd je nodig hebt. Wie
doet me na?

INFO

Wat is dood hout en
hoe herken je het?

In een bos zijn niet alleen levende bomen van
belang. Ook dood hout is superbelangrijk
voor heel wat dier- en plantensoorten. Ga
maar eens op onderzoek en je merkt zo dat
het er krioelt van de beestjes.
Wanneer een boom of een deel ervan sterft
door bijvoorbeeld ouderdom, watertekort of
een blikseminslag, spreken we van dood hout.
Of niet? Dood hout zit vol leven! Heel wat
insecten, maar ook paddenstoelen en mossen
voeden zich met dood hout. Deze zwammen
en beestjes zijn op hun beurt weer levensbelangrijk voor andere soorten.
Je herkent dood hout makkelijk in de zomer.
De gezonde bomen staan dan in bloei en/of
hebben groene bladeren. Dood hout heeft
geen of bruine bladeren.
Wist je dat er ook een belangrijk verschil is
tussen ‘liggend’ en ‘staand’ dood hout? Beide
zijn nodig in een bos. Sommige dieren en
planten kunnen bijvoorbeeld enkel overleven
in een rechtopstaande dode boom. Daarom
laten bosbeheerders tegenwoordig vaak een
dode stam staan. Gevaarlijke takken (die op
het pad kunnen vallen) worden wel verwijderd.

INFO In paddenstoelen zitten miljoenen
sporen - een soort van zaadjes - die
nodig zijn om zich
zich voort
voor te planten. Die
sporen zijn zo licht dat ze worden
meegenomen door de wind of door
de dieren die ze opeten. Zo kan het zijn
dat er kilometers verderop een nieuwe
paddenstoel groeit.

Buisjes- of plaatjeszwammen bewaren
hun sporen in buisjes of plaatjes onder
de hoed van de paddenstoel. Buikzwammen hebben geen hoed en
bewaren hun sporen in … hun buik!
Zodra de sporen verspreid moeten
worden, barsten die zwammen open.
Met een spiegel kan je op zoek
gaan naar sporen van paddenstoelen.
Er zijn verschillende soorten zwammen.
Welke soorten kan jij vinden?
Maak kunstwerken rond een
symmetrieas. Wat links en rechts van
die as ligt moet exact hetzelfde zijn.

Zoek per twee exact dezelfde
natuurlijke materialen. Ga met de rug
tegen elkaar zitten. De ene persoon
maakt een kunstwerk en vertelt hoe
hij/zij alles legt. De andere persoon
moet een exacte kopie proberen te
maken op basis van de instructies van
de kunstenaar.

Eén van jullie is de vos die de
eekhoorns moet tikken. De
eekhoorn is veilig als die rond de
boom hangt. Raak de grond niet
aan. Pas als dat lukt, ben je veilig
voor de vos.
Kan jij net als Elise jouw
evenwicht bewaren? Maak in
groepjes een uitdagend parcours
voor elkaar en test het uit. Niet
spannend genoeg? Doe het dan
eens op blote voeten.

Elise springt soms aan een
snelheid van drie meter per
seconde. Ga met haar en een
aantal andere dieren de strijd
aan. Wie wint?
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Dankzij haar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kan ze
haar evenwicht goed bewaren als
ze van de ene naar de andere boom
springt.

Maak zelf een sporenafdruk.
Wil je zien hoe de sporen van een
paddenstoel rondvliegen? Maak dan een
sporenkijkdoos.
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Hoe de paddenstoel zijn sporen
bewaart en verspreidt, verschilt van
soort tot soort. Bij welke soort barst
de zwam open om de sporen te
verspreiden? _ _ _ _ _ _ _ _

Eekhoorn
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Weet je even niet welke richting je
uit moet? Niet erg! Laat een tak de
richting bepalen. Gooi de tak in de
lucht en volg de richting die hij
aanwijst. Let op: bespreek op voorhand
goed welke kant de richtingaanwijzer
wordt.
Kompas vergeten? Geen nood!
Ook zonder vind je de weg. Bepaal zelf
het noorden met mos.

INFO Mos groeit het liefst in vochtige
en schaduwrijke omgeving. In het
noorden schijnt de zon nooit. De boom
krijgt daar dan nooit direct zonlicht,
waardoor het er meestal vochtig is. De
ideale plek dus voor mossen!

Maak
een
magnetisch
kompas met een kurk, een naald en een
magneet.
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De zon staat nooit in het _ _ _ _ _ _ _ .
Daar groeit mos dus het liefst.

p
te S

Ga per twee staan. Eén van jullie
wordt geblinddoekt en naar een boom
geleid. Genoeg geluisterd, geroken en
gevoeld? Maak een kort ommetje, doe
de blinddoek af en raad welke boom
voor jou werd uitgekozen.

INFO Een bonte specht verzamelt
dennenappels om er de zaden uit te
eten. Hij boort een gat in de boom en
klemt er de dennenappels in. Zo kan hij
lekker makkelijk de zaden uit de vrucht
Zie jejeheel
heelwat
watdennendennenappels
pikken. Zie
appels
of schubben onder een boom liggen?
Dan sta
sta jeje wellicht
wellicht onder
aan een
‘spechtensmidse’.

Vliegend Hert

Hubert leefde jaren alleen onder de
grond. Ga op stap met de kriebeldierenbingo en vind vriendjes voor
Hubert.

Paraplu
INFO Regen is natuurlijk noodzakelijk
voor de groei van bomen. Maar wist je
ook dat bomen een belangrijke rol
spelen in de regencyclus? Regen
ontstaat dus niet enkel door water dat
uit zeeën, meren en rivieren verdampt,
afkoelt, en terug neervalt. Ook bomen
en planten pompen water uit de grond
omhoog, tot soms honderden liters per
dag. Het water verdampt via de
bladeren en komt in de lucht terecht.

Meet in kleine groepjes de
temperatuur op een lichte plek in het
bos, een donkere plek, een plek laag bij
de grond en een hogere plek. Meet ook
eens dichtbij water en er wat verder van
weg. Hou de thermometer gedurende
minstens 2 minuten op dezelfde plaats
zodat hij zich kan aanpassen. Wat merk
je op?

Maak in kleine groepjes de waterkringloop na met natuurlijke materialen.
Na aﬂoop stelt elk groepje zijn creatie
voor.
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Het Vliegend Hert is niet de enige
die zich jarenlang in dood hout
verstopt. Ook voor mieren, vlinders en
zelfs vleermuizen is dood hout van
levensbelang. Ga op zoek naar
holletjes in bomen. Vaak ontstaan die
door houtrot. Uilen, spechten en heel
wat andere vogelsoorten vinden er hun
schuilplaats. Kan je enkele vogels
spotten?
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Hoe heet het proces waarbij water
overgaat in waterdamp?
__________

Kennen jullie ook de naam van elk
van die diertjes? Gebruik de zoekkaart
en schrijf de juiste naam onder elk
diertje.
Hubert is met zijn prachtig gewei
een inspiratiebron voor kunstenaars.
Ga op zoek naar kriebeldieren en
maak ze na met alle materialen die je
in het bos vindt.
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Net als het Vliegend Hert ben ik ook een
kever. Ik heb geen gewei, maar met
mijn felle kleuren en vrolijke stippen
herken je me meteen. Mijn achterlijf is
mooi bol en rond en bedekt met harde
schilden.
Ik ben een _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Lunchpakket

Verzamel identieke voorwerpen in
het bos. Stop ze onder een gelijke
beker of tas en speel zo je zelfgemaakte spelletje memory.
Hoe goed herkennen jullie
bomen aan de hand van het blad?
Neem een zoekkaart erbij en zoek voor
minstens 5 bomen de juiste naam.
Weten jullie welke vrucht bij
welke boom hoort en hoe het blad eruit
ziet? Speel een memory en verzamel
de meeste boomkaarten.
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Lunchpakket vergeten? In het bos
vind je heel wat lekkernijen. Denk aan
walnoten of tamme kastanjes die je
kan poffen op een vuurtje. Pluk brandnetels en maak er thee of soep van. Let
op: hou de brandnetel aan het steeltje
vast, de blaadjes kunnen prikken.
Weten jullie wat de dieren in het
bos graag eten? Raad in de quiz wie
herbivoor, carnivoor of omnivoor is.
Er bestaat niet alleen een waterkringloop, maar ook een voedselkringloop. Kunnen jullie de voedselbronnen op de juiste plaats in de
kringloop zetten?
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De specht maakt het graag bont. Hoe
heet het zelfgemaakt gat in een boom
waar hij dennenappels in vastklemt?
_________________

5

De marter is een echt roofdier. Hij is
verzot op kleine zoogdieren, vogels,
insecten en zelfs vissen! Hij is dus een
_________.

Wedstrijd

Hoe ga je te werk?

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.

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 kruiswoordraadsel hieronder.

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!

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-lager.
Vul het wedstrijdformulier in en geef de
juiste oplossing voor 7 november.
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Prijzenpot!

Noteer hier de oplossing:
a

b

c

d

e

f

g

h

i
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Elke leerling van elke deelnemende klas
ontvangt Week van het Bos-plaktattoos én
een happertje in Week van het Bos-thema.
Bovendien maken drie klassen kans op een
GE-WEL-DI-GE hoofdprijs; een heus
ontdekkingspakket om er met de klas op
uit te trekken.
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