Ravot mee en win
fabeltastische prijzen!

In de tofste week van het jaar trekken we weer 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.

Vul het wedstrijdformulier in op www.weekvanhetbos.be
en upload jouw fotoverslag.* Wij versturen het postpakket
met toffe ravot-je-rotgadgets voor élke leerling van de
deelnemende klas naar het opgegeven adres. **

De kleuters trekken het Grote Dierenbos in met Meneer de Uil
en de andere dieren uit Fabeltjesland. De leerlingen van de
lagere school bouwen een heuse Ravot-je-Rot route.
Bovendien zijn er FABELTASTISCHE prijzen voor wie mee
ravot. Gaan jullie de uitdaging aan?

Bovendien maakt elke deelnemende klas kans op één van de
hoofdprijzen.

Lagere school: 1e tot 6e leerjaar
Ga met de hele klas aan de slag en bouw, ontwerp en test jullie eigen Ravot-jeRot route. Zes educatieve fiches bieden heel wat inspiratie rond verschillende
thema’s. We zetten jullie op weg bij het onderzoeken van de omgeving, helpen
met het kweken van je eigen woudreus of het vergroenen van de (school)buurt.
En wat dacht je van een ontmoeting met onze bodemhelden of een spannende
één tegen allen?
Elke fiche bundelt activiteiten rond eenzelfde thema. Er zijn ideeën voor
beginnende ravotters én uitdagingen voor klassen met meer ervaring. Pienter
de Raaf houdt bovendien een oogje in het zeil en geeft waar nodig tips of leuke
weetjes.
De verschillende opdrachten vormen de basis voor de wedstrijd voor het lager
onderwijs. Kunnen jullie voldoende uitdagingen volbrengen en van minstens
drie verschillende fiches minstens één opdracht tot een goed einde brengen?
Bezorg ons je fotoverslag via het online wedstrijdformulier en maak kans op de
geweldige hoofdprijs:
je eigen (klas)bos aanplanten samen met de boswachters én een special guest.
Of misschien is jouw klas wel één van de 5 klassen die een boek rond de
figuur van Alexander Von Humboldt ontvangt? Voor alle leerlingen van de
deelnemende klassen is er bovendien een leuk ravot-je-rotgadget voorzien.
Altijd prijs dus!

Kleuterklas
De kleuters trekken voor het tweede jaar op rij met z’n allen naar het Grote
Dierenbos. Samen met Meneer de Uil, Bor de Wolf, Truus de Mier en heel wat
andere dieren uit Fabeltjesland.
Ga aan de slag met de heuse Fabeltjeskrant die in je bus viel. Doe minstens drie
opdrachten uit de krant. Meer mag natuurlijk ook. De poster van Meneer de Uil
in het midden van de Fabeltjeskrant kan je ophangen in de klas. Daarop kunnen
jullie de geslaagde opdrachten afvinken en zelfs met een foto versieren.
Maak een fotoverslag van de vervulde opdrachten en vul het online
wedstrijdformulier in. Hierdoor maak je kans op één van de hoofdprijzen:
een fabeltjeskrantpyjama voor elke leerling, een set handpoppen van de
fabeltjeskrant of een fabeltjeskrantpuzzel.
Voor alle deelnemers is er bovendien een fabeltastische klasprijs voorzien: een
voorlees-en doeboek van de fabeltjeskrant in samenwerking met de Week van
het Bos.

Naar buiten in tijden van Corona
Nog meer dan vroeger is naar het groen trekken tijdens
de lessen belangrijk. Want buiten leren helpt rust brengen,
bevordert sociale relaties en contacten (ondanks de
fysieke afstand) en compenseert een overdosis schermtijd
met extra beweging. Het educatief materiaal wordt bij

*
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voorkeur gebruikt in een bos, maar je kan er gerust mee
aan de slag in een groene plek om de hoek of op de
speelplaats. Voor heel wat ideeën is het zelfs mogelijk om
vooraf natuurmateriaal te verzamelen en met de leerlingen
op school te blijven.

Inzendingen t.e.m. 7 november
Zolang de voorraad strekt, aantal leerlingen en adres door te geven bij de inzending

Meer info en wedstrijdreglement op

WWW.WEEKVANHETBOS.BE

