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een bosexcursie met de Helden!

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: dit jaar trekken we het bos in om ... te ravotten! Want 
buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur is niet alleen leuk, het maakt ons ook gezonder én creatiever. Wie meespeelt 
met onze boshelden verdient bovendien coole prijzen. Gaan jullie de ravot-uitdaging aan? 
In de educatieve pakketten maakt de hele klas kennis met de boshelden van dit jaar: bosdieren Pelle, Pluim en Prik of 
quizmaster Pienter. Zij hebben hun favoriete uitdagingen hieronder voor jullie opgelijst. Kunnen jullie er minstens 3 
volbrengen? Dan maak je kans op een geweldige hoofdprijs: een bosexcursie met de Helden van Ketnet! Voor alle deelnemers 
is er bovendien een leuk ravot-je-rot gadget voorzien… 
Als je aan de slag gaat met het pakket van Pelle, Pluim en Prik of met de Ravot-je-Rot quiz, dan kan je al zeker twee 
uitdagingen afvinken.
Stuur een fotoverslag naar info@weekvanhetbos.be en doe zo mee aan de wedstrijd.. Vermeld zeker je school, adres en aantal 
leerlingen, anders kunnen wij geen postpakket voor jullie maken!*

Kleuterklas tot en met 3e leerjaar

4e tot en met 6e leerjaar

Alle leerlingen uit de deelnemende klassen krijgen een cool ravot gadget opgestuurd.**
Bovendien maken jullie kans op onze spannende hoofdprijs: een bosexcursie in het gezelschap van de Helden!***
*  Inzendingen t.e.m. 28 oktober.
**  Zolang de voorraad strekt, aantal leerlingen en adres door te geven bij de inzending.
***  Excursie op overeen te komen datum, transportkosten zijn inbegrepen in de prijs, de winnaars worden gekozen via loting.
Meer info en wedstrijdreglement op www.weekvanhetbos.be

Ravot mee en win

Oefen bosgymnastiek op een omgevallen boom. Loop erover, doe je evenwichtsoefeningen zoals 
op de balk, of maak een brug. Help elkaar een handje met de moeilijkere oefeningen! Of bouw een 
heus parcours.
TIP: deze opdracht zit ook in het educatief pakket “Pelle, Pluim en Prik”
Boetseer een moddertaart. Of maken jullie liever levensechte bos-cupcakes? 
Maak een natuur-kunstwerk.
naam met takjes en steentjes in het zand,… mogelijkheden genoeg om jouw eigen kunstwerk met 
natuurmaterialen te maken!
Rol van een hoge helling. Voor wie niet terugschrikt van wat zand in zijn kleren en tussen zijn 
tenen. Heerlijk!
Magie in het bos. Knutsel een toverstok. Als jij kon toveren, hoe zag jouw stok er dan uit? Ga op 
zoek naar de meest bijzondere veertjes, twijg jes, vruchten,… en verwerk ze in jouw unieke toverstok.
Houd een eng dier vast. Een beetje bang voor spinnen, regenwormen of kevers? Nergens voor 
nodig! Overwin je angst, maar zonder de diertjes kwaad te doen natuurlijk!
Maak een speelse groepsfoto met Pelle, Pluim of Prik. Je vindt ze in de educatieve pakketten of op 
www.weekvanhetbos.be!
TIP: deze opdracht zit ook in het educatief pakket

Ren rond in de regen. Met stevige laarzen en een regenjas of op een warme dag op je blote 
voeten. 
Doe de ‘luiaard challenge’ in een boom. Ga ondersteboven en heel stilletjes aan een 
stevige tak hangen, armen en benen errond geslagen als een luiaard. Wie kan het langst 
blijven hangen zonder te bewegen?
Leer steentjes kaatsen op het water. Ga op zoek naar platte steentjes en werp ze in een 
rechte lijn over het water. Als ze juist landen, zullen ze prachtige sprongen maken op het 
wateroppervlak.
Maak een blote voeten-wandeling. Heerlijk en gezond. Laat je verrassen door de natuur 
recht onder je voetzolen. Weinig groen in de buurt? Maak je eigen blote-voeten-pad met 
natuurmaterialen op de speelplaats. 
Scherp jullie uithouding aan. Ga met de hele klas tussen de bomen in tree-pose staan. Dat 
is een yogahouding waarbij je op 1 been staat met je handen hoog boven je hoofd. 
TIP: deze opdracht zit ook in de “Ravot-je-rot Quiz” onder leiding van quizmaster Pienter.
Maak muziek met natuurmaterialen. Fluitjes van gras en eikeldopjes, percussie van takken 
of rammelende noten, … wees creatief! Samen vormen jullie een heus bos-orkest. 
Maak een speelse groepsfoto met quizmaster Pienter. Je vindt hem in de Ravot-je-Rot 
quiz of op www.weekvanhetbos.be!
TIP: deze opdracht zit ook in de Ravot-je-Rot quiz onder leiding van quizmaster Pienter. 


