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Specht
TRRRRRRR… Ahoi daarrrrrrrR. Mijn 

naam is Bo de specht, en  
ik Rrrrroffel er graag op los!  

Dankzij mijn harrrrrrde kop kan  
ik zonderrrrrR prrrobleem heerlijk 

hard tegen bomen slaan om een 
nestje te maken of eten te zoeken. 

Gaan jullie mee op ontdekking tussen 
de bomen? Prrrrima!

Wolf
Wa-Wa Welkom in het Bos, lieve 
kinderen. Ik ben Wickedi-Wolf, maar 
ze noemen me ook wel Wa-wa-wicki-
wicki-wickedi-wickedi-wickedi Wolf! 
Gaan jullie mee op avontuur tussen 
de planten? Ge-wa-wa-wick-weldig!

De Ontdekkingsreiziger Ontdekkingsreizigers gebruiken al hun zintuigen.  
Ze luisteren aandachtig naar de vogels (en naar de juf of meester);  
voelen aan de grond, snuffelen aan een bloem en proeven van verse 
blaadjes. Maar de tocht begint eigenlijk al in de klas... Want elke echte 
ontdekkingsreiziger weet: goed begonnen is half gewonnen! 

Kever
Hallo! Ik ben Hubert het Vliegende 
Hert. Wat vinden jullie van mijn Hip 
Hoofddeksel? Ik vind het zelf Hemels. 
Al is het soms ook een beetje Hin-
derlijk. Omdat het lijkt op een gewei, 
noemen ze mij dus het vliegende 
Hert, maar eigenlijk ben ik een Hele 
grote kever.

En er is meer: op de kaart vind je ook verwijzingen naar de Week van het Bos 
downloadzone en naar onze Pinterestpagina. Daar kan je terecht voor nog meer 
bossige opdrachten, extra uitleg, kleurplaten, uitdagingen, kant-en-klare uitdeelblaad-
jes en spelletjes. Je vindt er ook een printbare en inkleurbare afbeelding van onze drie 
bosdieren. Op Pinterest vind je een bord voor elk symbool op de schatkaart.

Nog meer  
avontuur

Nog meer  
te ontdekken

Ken je ZwamFM? Het enige radiostation 
dat je enkel in het bos kan ontvangen. 
Wickedi-Wolf ontvangt er heel wat boei-
ende praatgasten. Neem een kijkje op 
ZwamFM.be.

Pinterestpagina

Downloadzone

Ontdekking

Avontuur

OnderzoekExtra In de downloadzone vind je afbeeldingen van 
attributen voor een echte ontdekkingsreiziger. 
Eens uitgeprint kunnen ze geknipt/gekleurd/
versierd worden. 
Laat de kleuters de attributen op een foto 
van zichzelf kleven: zo maak je een muur vol 
ontdekkingsreizigers!

Tip Je kan de attributen ook printen en 
uitdelen als ‘beloning’ telkens een opdracht 
goed werd vervuld.

Met deze inleidende klasop-
dracht zijn de zintuigen - en 
de kleuters - alvast opge-
warmd. Verstop materiaal 
(helemaal of deels) achter 
een laken of karton, of in 
een doos met gaatjes.  
Laat de kinderen piepen en 
raden. Voer over elk voor-
werp een kort gesprekje en 
laat hun fantasie de vrije 
loop: 

Welke vrucht is dat? Waar 
zouden we die vinden? Wie 
zou dat lekker vinden? Of 

welk toestel is dit? Welk 
avontuur kan je daarmee 
beleven? Wie zou dat uitge-
vonden hebben en waarom?

De voorwerpen kunnen 
daarna gerangschikt wor-
den volgens kleur, grootte, 
… 

Welke voorwerpen verstop 
je? Denk aan de schatten 
die je kan tegenkomen in 
het herfstbos: zaden en 
noten, bessen, gekleurde 
bladeren, een zacht mos-

bedje, … Maar ook aan de 
zaken die nodig zijn voor 
een ontdekkingstocht: een 
rugzak, verrekijker, wan-
delstok, stevige schoenen, 
kaart, loep, …

Het is immers extra leuk als 
de voorwerpen die later te-
rugkomen op de schatkaart 
ook al besproken werden in 
de klas. 

De natuurlijke materialen 
kunnen daarna een plekje 
krijgen op de herfsttafel.

De Prijzen
Vijf winnende klassen ontvangen het 
boekje ‘De Boswachter’ van Liesbet 
Slegers. Een verhelderend boekje op 
kleutermaat over de boswachter en  
alles wat zij (of hij) doet. 

Bovendien maak je ook kans op de 
hoofdprijs: drie klassen ontvangen 
elk drie echte ontdekkerskoffertjes. 
Het perfecte geschenk voor kleine 
ontdekkers: je vindt in het koffertje alles 
wat je nodig hebt om de wonderen van 
de natuur te ontdekken. Uren speur- en 
speelplezier verzekerd.

Stap 1
Ga in oktober aan de slag met dé

Week van het Bos ontdekkingskaart

op de achterzijde en vink minstens  

4 opdrachten af.

Stap 2
Surf naar  

www.weekvanhetbos.be/wedstrijd

Stap 3
Vul het deelnameformulier in en
bezorg ons een foto van jullie Week
van het Bos ontdekkingstocht.
We ontvangen graag één foto
per afgevinkte opdracht.

Wedstrijd
Namen jullie deel aan de Week van het Bos? PROFICIAT!  
Je hebt al heel wat gewonnen: op ontdekking gaan in het 
groen is goed voor de gezondheid en het humeur. Zeker 
voor kinderen is regelmatig buitenspelen broodnodig.  
Ze ontwikkelen een betere motoriek, het is goed voor de 
immuniteit en bovenal: het maakt gelukkig!

Win nog meer prijzen
En dat is nog niet alles: tot 7 november 2021 
kan je deelnemen aan de wedstrijd:

Meer info en het wedstrijdreglement 
op www.weekvanhetbos.be 

Leer je onze vrienden
graag nog beter kennen?
Ga in de tekstjes hiernaast

alvast op zoek naar de W

van Wickedi-Wolf, de R van

de Rrrroffelende specht en de

H van Hubert het Vliegende Hert

en zet er een vette cirkel rond.

Gaan jullie  
ook graag op  
ontdekking? Goed nieuws want Wickedi-Wolf, Bo 
de Specht en Hubert het Vliegende 
Hert nemen je graag onder hun 
vleugels. Van experimenterende 
peuter tot avontuurlijke kleuter: de 
opdrachten zijn makkelijk aan te 
passen aan alle leeftijden. Hier en 
daar geven we zelf een suggestie 
voor een extraatje.

Kan jij knagen als een vliegend hert, 
roffelen als een specht of huilen 
als een wolf? Onze drie vrienden 
laten je op ontdekking gaan in hun 
wereld. Op de achterzijde van dit 
boekje vind je een reuzegrote 
schatkaart! Als echte 
ontdekkingsreizigers 
volgen jullie het parcours.  
Bij elk symbool wacht  
een uitdaging.

Nieuwe bossen  
om te ontdekken De komende jaren zullen er heel wat  
bomen en bossen bijkomen in Vlaanderen. 
Hou www.plantjeeigenbos.be in de  
gaten: wie weet komt er wel eentje  
in jouw buurt? Zin om zelf te planten?  
Ook daarover vind je meer info op 
plantjeeigenbos.be.

Stap 4
Na de herfstvakantie komen jullie te 
weten of jullie klas in de prijzen valt. 
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Doe
Wicki-Wicki-Woeehoeee! Wij huilen om elkaar terug te vinden. Geef elke kleuter een dier en zorg ervoor dat elk dier tweemaal voorkomt. Kunnen ze door geluiden te maken hun partner vinden? Je kan dit spel ook gebruiken om (twee)klanken te oefenen.

Wolf

TIP
Maak het extra spannend  
met een blinddoek. 

Downloadzone

Start

Hulp nodig bij het zoeken van de 
kriebelbeestjes? Neem een kijkje 
in de downloadzone voor een 
kriebeldierenbingo. Wie kruist het 
snelst (de helft van) alle dieren aan? 

TIP
Werk in groepjes van twee tot vier en geef per groepje een loep(potje) mee. 

EXTRA
Laat elk groepje een kriebeldier 
nabouwen met natuurlijke  
materialen. Maak zelf kriebeldieren door vormen weg 

te knippen uit karton en deze op leuke 
achtergronden te leggen.  Bekijk zeker 
even de nature frames op onze Pinterest.

Downloadzone

Maak je eigen Wickedi-Wolf  
met herfstbladen of origami. 

Wist je dat wolven wel 70 km per 
dag kunnen wandelen? Hoe goed 
kunnen jullie op jullie pootjes trippe-
len? Maak zelf een blotevoetenpad. 
In speelzones mag je je blotevoet-
enpad bovendien laten liggen. In de 
downloadzone vind je een overzicht 
van de speelzones in je buurt.

Downloadzone

Hopelijk zit er ook een stevig lunchpakket in de 
rugzak. Dessert vergeten? Geen probleem: maak 
enkele heerlijke moddertaarten.

Rugzak gevuld en klaar om het bos 
in te trekken? Begin ontspannen aan 
je tocht. In de downloadzone vind je 
voorbeelden en tips om kleuter-
vriendelijk aan de slag te gaan met 
relaxatie en yoga. 

Downloadzone

Specht

Al gemerkt dat de stam van bomen sterk 
verschilt? Ruw, glad, zacht, nat, droog, 
geribbeld, … Voel maar eens goed! Met 
een schorstekening kan je het verschil 
tevoorschijn toveren.

In de winterrrrr is het heel wat 
moeilijker om eten te vinden. 
Zoeken jullie in het bos een 
aantal dennenappels om er later 
een vogel-vetbol van te maken? 
Een stappenplan vind je in de 
downloadzone.

Doe
RRRRRroffel! Je kan mij goed 

horen, maar probeer mij maar 

eens te zien… ik zit goed 
verstopt tussen de bomen. 
Lekkerrrrr veilig! Spelen jullie 

tikkertje bomenknuffel? Wie een boom 

knuffelt (niet langer dan 10 seconden 

dezelfde boom) is veilig. RRRRrennen maar!

Downloadzone

Hubert het Vliegende Hert heeft 
met zijn keverpootjes heel wat 
schrijfpatronen gemaakt. Volgen 
jullie mee de lijntjes?

Hubert probeert met zijn grote gewei andere 
mannetjes af te schrikken. Zijn schaduw 
lijkt wel op die van een monster. Maak zelf 
ook schaduwmonsters.

Vliegend  
hert

TIP
Neem wat raffia, speldjes, rekkertjes, … 
mee naar het bos om extra grote kapsels 
te kunnen maken. 

Doe
Hè, wat vinden jullie van mijn Hoofddeksel? Wist je dat dit eigenlijk mijn kaken zijn? Ik vind het supermooi, maar echt Handig is het niet, want het zit nogal in de weg als ik wil eten. Maken jullie ook een ‘natuurkwafuur’?  Verzamel takken, blaadjes, mos, … en geef  elkaar een Herfstig Hoofddeksel.

Doe
Omgekeerd verstoppertje is dé verstop-hit in het bos. Eén iemand verstopt  zich, en de anderen moeten zoeken.  Wie hem/haar vindt, gaat erbij zitten, net zo lang tot iedereen zich op de verstopplek heeft verzameld. Diegene die de verstopper als eerste vond, heeft gewonnen, en is ‘m in de volgende ronde.

Downloadzone

Verrekijker
Jakkes, Bweik, Bah… lekker vies!  
Ga op vieze-dingen-zoektocht met de  
Week van het Bos Vieze-Dingen-Bingo.

Op tocht gaan is extra fijn als je kan uitkijken 
naar verborgen parels. Stippel een tocht 
uit langs vertelstenen. Nog leuker: laat de 
kleuters zelf vertelstenen zoeken, versieren én 
verstoppen. Rijg de verhalen aan elkaar tot een 
mooie wandeling. Een aanrader in elk seizoen!  

Pinterestpagina

Downloadzone
Nog meer ideeën vind je in de 
downloadzone op www.weekvanhetbos.be 

Op de Week van het Bos Pinterestpagina 
vind je een bord voor elke stopplaats op 
de kaart. 

Loep
Doe
Ga mee op zoek naar kriebeldieren: onderzoek een dode tak, schud (voorzichtig) aan een struik, kijk eens onder een steen. Welke kriebeldieren kom je tegen? 

Doe
Een ontdekkingstocht door het bos, daar hoort 

natuurlijk een schattenzoektocht bij. Verzamel 

op voorhand voldoende lege eierdozen, of vraag 

aan de kleuters om er eentje mee te  brengen.  

In het bos gaat iedereen op zoek naar herfst- 

schatten om de vakjes van zijn ‘kist’ te vullen.

EXTRA
Je kan op voorhand ook afbeeldingen op 
het deksel kleven (een blad, een pluim, 
een kastanje, …) om richting te geven aan 
de zoektocht. 

Rugzak

TIP
Voorzie op het einde zelf ‘een schat’  
die je eventueel op voorhand fysiek kan 
verstoppen. Iets lekkers misschien?
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Downloadzone
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Downloadzone
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Specht
TRRRRRRR… Ahoi daarrrrrrrR. Mijn 

naam is Bo de specht, en  
ik Rrrrroffel er graag op los!  

Dankzij mijn harrrrrrde kop kan  
ik zonderrrrrR prrrobleem heerlijk 

hard tegen bomen slaan om een 
nestje te maken of eten te zoeken. 

Gaan jullie mee op ontdekking tussen 
de bomen? Prrrrima!

Wolf
Wa-Wa Welkom in het Bos, lieve 
kinderen. Ik ben Wickedi-Wolf, maar 
ze noemen me ook wel Wa-wa-wicki-
wicki-wickedi-wickedi-wickedi Wolf! 
Gaan jullie mee op avontuur tussen 
de planten? Ge-wa-wa-wick-weldig!

De Ontdekkingsreiziger Ontdekkingsreizigers gebruiken al hun zintuigen.  
Ze luisteren aandachtig naar de vogels (en naar de juf of meester);  
voelen aan de grond, snuffelen aan een bloem en proeven van verse 
blaadjes. Maar de tocht begint eigenlijk al in de klas... Want elke echte 
ontdekkingsreiziger weet: goed begonnen is half gewonnen! 

Kever
Hallo! Ik ben Hubert het Vliegende 
Hert. Wat vinden jullie van mijn Hip 
Hoofddeksel? Ik vind het zelf Hemels. 
Al is het soms ook een beetje Hin-
derlijk. Omdat het lijkt op een gewei, 
noemen ze mij dus het vliegende 
Hert, maar eigenlijk ben ik een Hele 
grote kever.

En er is meer: op de kaart vind je ook verwijzingen naar de Week van het Bos 
downloadzone en naar onze Pinterestpagina. Daar kan je terecht voor nog meer 
bossige opdrachten, extra uitleg, kleurplaten, uitdagingen, kant-en-klare uitdeelblaad-
jes en spelletjes. Je vindt er ook een printbare en inkleurbare afbeelding van onze drie 
bosdieren. Op Pinterest vind je een bord voor elk symbool op de schatkaart.

Nog meer  
avontuur

Nog meer  
te ontdekken

Ken je ZwamFM? Het enige radiostation 
dat je enkel in het bos kan ontvangen. 
Wickedi-Wolf ontvangt er heel wat boei-
ende praatgasten. Neem een kijkje op 
ZwamFM.be.

Pinterestpagina

Downloadzone

Ontdekking

Avontuur

OnderzoekExtra In de downloadzone vind je afbeeldingen van 
attributen voor een echte ontdekkingsreiziger. 
Eens uitgeprint kunnen ze geknipt/gekleurd/
versierd worden. 
Laat de kleuters de attributen op een foto 
van zichzelf kleven: zo maak je een muur vol 
ontdekkingsreizigers!

Tip Je kan de attributen ook printen en 
uitdelen als ‘beloning’ telkens een opdracht 
goed werd vervuld.

Met deze inleidende klasop-
dracht zijn de zintuigen - en 
de kleuters - alvast opge-
warmd. Verstop materiaal 
(helemaal of deels) achter 
een laken of karton, of in 
een doos met gaatjes.  
Laat de kinderen piepen en 
raden. Voer over elk voor-
werp een kort gesprekje en 
laat hun fantasie de vrije 
loop: 

Welke vrucht is dat? Waar 
zouden we die vinden? Wie 
zou dat lekker vinden? Of 

welk toestel is dit? Welk 
avontuur kan je daarmee 
beleven? Wie zou dat uitge-
vonden hebben en waarom?

De voorwerpen kunnen 
daarna gerangschikt wor-
den volgens kleur, grootte, 
… 

Welke voorwerpen verstop 
je? Denk aan de schatten 
die je kan tegenkomen in 
het herfstbos: zaden en 
noten, bessen, gekleurde 
bladeren, een zacht mos-

bedje, … Maar ook aan de 
zaken die nodig zijn voor 
een ontdekkingstocht: een 
rugzak, verrekijker, wan-
delstok, stevige schoenen, 
kaart, loep, …

Het is immers extra leuk als 
de voorwerpen die later te-
rugkomen op de schatkaart 
ook al besproken werden in 
de klas. 

De natuurlijke materialen 
kunnen daarna een plekje 
krijgen op de herfsttafel.

De Prijzen
Vijf winnende klassen ontvangen het 
boekje ‘De Boswachter’ van Liesbet 
Slegers. Een verhelderend boekje op 
kleutermaat over de boswachter en  
alles wat zij (of hij) doet. 

Bovendien maak je ook kans op de 
hoofdprijs: drie klassen ontvangen 
elk drie echte ontdekkerskoffertjes. 
Het perfecte geschenk voor kleine 
ontdekkers: je vindt in het koffertje alles 
wat je nodig hebt om de wonderen van 
de natuur te ontdekken. Uren speur- en 
speelplezier verzekerd.

Stap 1
Ga in oktober aan de slag met dé

Week van het Bos ontdekkingskaart

op de achterzijde en vink minstens  

4 opdrachten af.

Stap 2
Surf naar  

www.weekvanhetbos.be/wedstrijd

Stap 3
Vul het deelnameformulier in en
bezorg ons een foto van jullie Week
van het Bos ontdekkingstocht.
We ontvangen graag één foto
per afgevinkte opdracht.

Wedstrijd
Namen jullie deel aan de Week van het Bos? PROFICIAT!  
Je hebt al heel wat gewonnen: op ontdekking gaan in het 
groen is goed voor de gezondheid en het humeur. Zeker 
voor kinderen is regelmatig buitenspelen broodnodig.  
Ze ontwikkelen een betere motoriek, het is goed voor de 
immuniteit en bovenal: het maakt gelukkig!

Win nog meer prijzen
En dat is nog niet alles: tot 7 november 2021 
kan je deelnemen aan de wedstrijd:

Meer info en het wedstrijdreglement 
op www.weekvanhetbos.be 

Leer je onze vrienden
graag nog beter kennen?
Ga in de tekstjes hiernaast

alvast op zoek naar de W

van Wickedi-Wolf, de R van

de Rrrroffelende specht en de

H van Hubert het Vliegende Hert

en zet er een vette cirkel rond.

Gaan jullie  
ook graag op  
ontdekking? Goed nieuws want Wickedi-Wolf, Bo 
de Specht en Hubert het Vliegende 
Hert nemen je graag onder hun 
vleugels. Van experimenterende 
peuter tot avontuurlijke kleuter: de 
opdrachten zijn makkelijk aan te 
passen aan alle leeftijden. Hier en 
daar geven we zelf een suggestie 
voor een extraatje.

Kan jij knagen als een vliegend hert, 
roffelen als een specht of huilen 
als een wolf? Onze drie vrienden 
laten je op ontdekking gaan in hun 
wereld. Op de achterzijde van dit 
boekje vind je een reuzegrote 
schatkaart! Als echte 
ontdekkingsreizigers 
volgen jullie het parcours.  
Bij elk symbool wacht  
een uitdaging.

Nieuwe bossen  
om te ontdekken De komende jaren zullen er heel wat  
bomen en bossen bijkomen in Vlaanderen. 
Hou www.plantjeeigenbos.be in de  
gaten: wie weet komt er wel eentje  
in jouw buurt? Zin om zelf te planten?  
Ook daarover vind je meer info op 
plantjeeigenbos.be.

Stap 4
Na de herfstvakantie komen jullie te 
weten of jullie klas in de prijzen valt. 


