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Week van het Bos 2019 

Week van het Bos 2019 
Tussen 13 en 20 oktober is het traditiegetrouw tijd voor de Week van het 

Bos. Het wordt een week vol natuur- en spelplezier! Dit jaar brengen we 

jullie naar RAVOTland. Want ravotten en op avontuur gaan in de natuur 

maakt ons gezonder én creatiever. Dit jaar is er niet enkel een educatief 

pakket voor de lagere school, voor het eerst hebben we ook heel wat 

aandacht voor de kleuters. De week van het bos wordt georganiseerd 

door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met BOS+. 

Naar goede gewoonte zorgen we voor educatieve pakketten én komt er een Week van het Bos - 

wedstrijd. Meer info: www.weekvanhetbos.be 

Waarom buiten spelen belangrijk is! 
Kampen bouwen, groene knieën en de geur van gras, klimmen in bomen, springen over beken, rollen 

in het zand, … bossen vormen de ideale speelomgeving voor kinderen! Ravotten in het groen is dan 

ook van alle tijden en spreekt tot de verbeelding van jong en oud. 

Goed nieuws voor al die speelvogels; ravotten is niet enkel leuk, maar ook nog eens nuttig. De 

lichamelijke én geestelijke gezondheid van kinderen die vaak in bos en natuur spelen blijkt beter dan 

die van hun leeftijdsgenootjes die minder buiten spelen. Zo hebben ze doorgaans minder last van 

overgewicht en luchtwegeninfecties. Ze ontwikkelen een betere motoriek en hebben meer 

uithoudingsvermogen. 

Ravotten in het groen is bovendien ook bijzonder leerrijk. Spelen en leren in het bos en de natuur 

prikkelt de fantasie en stimuleert de creativiteit en ondernemingszin. Kinderen komen zelfstandig tot 

ontdekkingen en inzichten en raken 'verwonderd' door hun omgeving. Kinderen die regelmatig in de 

natuur komen, bouwen er eveneens een band mee op.  Daardoor zullen ze ook als volwassenen meer 

geneigd zijn om de natuur te beschermen. 

Ondanks deze voordelen raken steeds meer kinderen vervreemd van bos en natuur. Ze brengen veel 
minder tijd buiten door dan vorige generaties. Tegen 2050 zal 75 procent van de wereldbevolking in 
stedelijk gebied wonen. De kloof tussen kinderen en de natuur wordt zo steeds groter. Kinderen 
spelen steeds minder buiten, gaan minder het bos in om zich te verstoppen, te ravotten of kampen te 
bouwen. Onderzoeksjournalist Richard Louv stelt dat de samenleving nadelige gevolgen zal 
ondervinden als een complete generatie jongeren het contact met de natuur verliest.  Daarom willen 
we via de Week van het Bos zoveel mogelijk kinderen weer naar buiten krijgen. Jong geleerd, is oud 
gedaan? Het bos in, denken wij dan! 

Je bent jong en je wil spelen in het bos. Dat kan, in speelzones! Speelzones zijn stukken 

natuurreservaat of bos waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en daarbij de 

paden mogen verlaten. Je mag er kampen bouwen of zelfs een touwenparcours aanleggen, zolang je 

na de activiteit alle constructies weer verwijdert en het bos in zijn oorspronkelijke staat achterlaat. 

Zie www.natuurenbos.be/spelen voor meer info over de speelzones. 
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Wedstrijd 
Wil je fabeltastische prijzen winnen? Doe dan mee aan de wedstrijd: breng drie opdrachten uit de 

Fabeltjeskrant tot een goed einde en stuur ons een fotoverslagje. Hieronder leggen we het nog eens 

stap per stap uit:  

• stap 1 (september-oktober): Doe met de klas drie opdrachten van drie verschillende dagen 
uit De Fabeltjeskrant.  

• stap 2 (september-oktober): Neem een foto van elk van de drie opdrachten als bewijs. 
• stap 3 (deelnemen kan tot uiterlijk zondag 3 november): Vul het wedstrijdformulier in en 

upload je foto’s via https://www.natuurenbos.be/wedstrijd-week-van-het-bos-kleuter  
• stap 4 (november): Ontvang een ravot-je-rot-gadget voor heel de klas. 
• stap 5 (november): Kom te weten of je klas T-shirts of het voorleesboek én een set 

handpoppen van De Fabeltjeskrant heeft gewonnen. Elke kleuter en juf of meester van de 
gewonnen klas krijgt een voucher om een T-shirt in een Brantano-winkel te passen en af te 
halen. Het voorleesboek én een set handpoppen van De Fabeltjeskrant is tevens beschikbaar 
voor de winnende juf of meester met een voucher in je Standaard Boekhandel. 

• stap 6 (4-10 november): Ten laatste in de week na de herfstvakantie laten we weten of je 
klas de hoofdprijs heeft gewonnen: een ‘meet and greet’ met Meneer de Uil! Deze ‘meet 
and greet’ vindt plaats op dinsdag 12 november. Hou deze datum dus zeker vrij! 

Op de laatste pagina van De Fabeltjeskrant vind je nog eens alle informatie om met je kleuterklas 
deel te nemen. Alle info en het wedstrijdreglement vind je op 
www.weekvanhetbos.be/indeklas/kleuter-wedstrijd  

 

Educatief pakket: Meneer De Uil en het Grote Dierenbos 
Wie herinnert zich nou niet de Fabeltjeskrant? In 2019 werd dit 

populaire kinderprogramma nieuw leven in geblazen. En speciaal 

voor de kleuters (3-5 jaar) werd voor de Week van het Bos een 

educatief pakket ontwikkeld in Fabeltjeskrant-thema. Een heuse 

Fabeltjeskrant valt in september in jullie bus en kan ook 

gedownload worden op www.weekvanhetbos.be/indeklas/kleuter  

De Fabeltjeskrant is opgedeeld in vijf schooldagen. Elke dag is een 

ander dier uit Fabeltjesland aan het woord. Dagelijks zijn er doe-

opdrachten en is er een kleine klasopdracht. De doe-opdrachten 

worden steeds ingeleid door het dier uit Fabeltjesland en zijn 

onderverdeeld in verschillende moeilijkheidsgraden: 

⭐ geschikt vanaf de eerste kleuterklas 

⭐ ⭐  geschikt vanaf de tweede kleuterklas 

⭐ ⭐⭐  geschikt voor de derde kleuterklas 

Elke opdracht kan ook aangepast worden of met een minimum aan natuurmaterialen op school 

uitgevoerd worden. Dit vind je terug in het kadertjes “op school”. Bij de opdrachten geven we vaak 

tips mee. Juffrouw Ooievaar, die bekend staat om haar liefde voor regeltjes, geeft mee waar de 

kleuters moeten op letten en wat er wel of niet mag. 

Uiteraard moet je deze dagindeling niet volgen en kan je zelf kiezen wanneer en welke opdrachten je 

graag wil uitvoeren met de kleuters. 
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In het midden van de krant zit een poster die je kan ophangen in de klas. Als een opdracht vervuld is, 

kan een kleuter deze afvinken. Op de achterkant van die poster stelt Meneer de Uil alle dieren uit 

Fabeltjesland nog even kort voor. 

Voor sommige opdrachten zijn er extra bijlagen beschikbaar. Deze kan je online downloaden op 

www.weekvanhetbos.be/downloads   

Volg ‘De Week van het Bos’ op Pinterest! Voorbeelden van verschillende opdrachten uit De 

Fabeltjeskrant vind je hier terug. 

Ga je slechts één dag naar het bos of helemaal geen bos in de buurt van de school? Verzamel dan 

volgende natuurmaterialen. Hiermee kan je al een heel eind verder om de opdrachten te doen. 

• Vul een grote zak met bladeren in verschillende herfstkleuren 

• Veel takken 

• Gras, mos, schors,… om te versieren. Vaak voorkomende bloemen zoals madeliefjes. 

• Kastanjes, walnoten, dennenappels, … en andere noten of vruchten 

• Steentjes in alle formaten 

• Aarde 

Tips and tricks 

Met kleuters het bos ingaan kan een hele uitdaging zijn, maar is zeker niet onmogelijk. We geven je 

enkele tips mee voor je bosavontuur met de kleuters. 

• Voor de eerste keer naar het bos! Sommige kleuters zullen zeer enthousiast reageren en 

graag op ontdekkingstocht gaan, terwijl anderen liever rond de juf of meester blijven 

hangen. Laat de kleuters de eerste minuten vrij in het bos binnen de afgesproken grenzen. 

• Wees flexibel, elk plan kan veranderen. Soms zijn kleuters helemaal niet geïnteresseerd in 

een bepaalde activiteit, en is moeilijk hun aandacht te trekken. Ga dan mee met de kleuters 

en probeer ze te sturen in hun fantasieën.  

• Geniet! Beleef samen met je kleuters hun fantasiewereld.  

• Ik ga naar het bos met mijn kleuters en neem mee: een groot stevig zeil om op te zitten als 

verzamelplekje, EHBO, wc-papier, wol of touw, schaar en ander educatief materiaal 

afhankelijk van de opdrachten. 

Niet overtuigd? Lees de getuigenis van Juf Joke. 
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