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Het fanblad voor de natuur  AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS.

8-15 

OKTOBER 

2017

is natuur

SUPERCOOLE TIPS OM HET BOS 
VAN JOU TE MAKEN

P.2 - WEDSTRIJD 
Ga samen met je klas de
uitdagingen van onze  
boskampioenen aan en win!

P.4 - ELK BOS IS 
EEN SPEELTUIN
Tips voor een toptijd
in de natuur.

WWW.FACEBOOK.COM/WEEKVANHETBOS

WWW.WEEKVANHETBOS.BE

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS
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De Week van het Bos  
daagt jouw klas uit
De Week van het Bos is ondertussen een begrip geworden 
in Vlaanderen. Elk jaar opnieuw kiezen heel veel scholen 
deze week uit om de natuur in te duiken. Dat is sowieso 
leerrijk én plezierig voor iedereen. Maar wil je nog net iets 
meer uit je trip naar het groen halen? Dat kan met het
educatief pakket van de Week van het Bos.

04  Elk bos is een speeltuin!

06 Wat stinkt nog meer dan de 
scheetjes van papa?

08 Sport, natuur én avontuur. 
Iets voor jou?

09 Word jij pretparkontwerper of 
tijgertandarts? 

10 Wedden dat je nu altijd buiten 
mag spelen?

12 Zo ongelofelijk beweegt de 
natuur!

13 Beestige cijfers.

14 Niets leuker dan  
ravotten in het bos!

Speels leren in  
het bos
Het educatief pakket bestaat uit fiches 
met de kampioenen van het Bos in de 
hoofdrol. Op deze fiches gaan telkens 
twee dieren de strijd aan met elkaar: 
Wie is de snelste? Wie is de beste  
opruimer? Welk dier is de beste  
teamspeler? Welke planten zijn  
meester in het verleiden van onze 
smaak papillen? Je komt op die  
manier heel wat te weten over het 
leven in het bos en in de natuur.

Voor de hele lagere 
school
Het pakket is opgesplitst in twee  
leeftijdscategorieën, met telkens  
uitdagingen die aangepast zijn aan  
de leeftijd. Er zijn fiches voor kinderen 
van 6 tot 9 jaar en fiches voor oudere 
kids van 6 tot 9 jaar. Op die manier 
kan de hele lagere school met deze 
fiches aan de slag.


WORD FAN VAN DE 
WEEK VAN HET BOS

 www.facebook.com/weekvanhetbos

 www.weekvanhetbos.be
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De Week van het Bos  
daagt jouw klas uit

Maak kennis met 
onze kampioenen

• Laat jij je verleiden door braambessen 
of hazelnoten?

• Vleermuis en das: de heersers  
van de nacht.

• Verzamel jij meer dan de gaai  
of de eekhoorn?

• Onzichtbaar als de bosuil en …  
een huismoeder.

• Ben jij een betere opruimer dan  
de regenworm of de schimmel?

• De vos en de slechtvalk zetten  
hun turbo aan.

• Bijen en mieren weten wat  
samenwerken is.

1

Maak een fotoverslag van minstens 
drie activiteiten. 

2

Mail dit naar  
info@weekvanhetbos.be

3

De leerlingen van alle deelnemende 
klassen krijgen sowieso een leuk 
gadget toegestuurd*. Vergeet dus 

zeker niet het aantal leerlingen, de 
naam van de klas en het adres van 

de school te vermelden.

4

Uit alle deelnemers worden boven-
dien 5 klassen geloot die een gratis 
bezoek aan Technopolis winnen**. 

Hiervoor moeten we wel ten laatste 
op 27 oktober 2017 je inzending ont-
vangen. In Technopolis loopt vanaf 
30 oktober de super interessante 

tentoonstelling ‘Xplora’. 
Ontdek er meer over op pagina 7.

Waar wachten jullie nog op? 
Duik snel het bos in …

* Tot zolang de voorraad strekt.
** Transport niet inbegrepen.
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n en
 win!

Ga de 
uitdaging  
aan & win

Wie kan zich echt meten met de 
kampioenen van het bos? Op elke fiche 

staat een uitdaging. De klassen die  
minstens drie uitdagingen aangaan  

krijgen een leuk cadeautje  
toegestuurd. Bovendien maakt je  

klas ook kans op een gratis  
bezoek aan  Technopolis!

Download snel het pakket op  
www.weekvanhetbos.be/indeklas  
en ga aan de slag met de hele klas.
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DOE 2
WIE ROEPT HET  
EERST ‘BINGO’? 
Je kan ook een bosbingo spelen. Druk onze zoekplaat enkele keren 
af en probeer zo snel mogelijk alles te verzamelen. Je kan zoveel 
mogelijk voorwerpen verzamelen, of ook rijen proberen vol te 
krijgen en zo punten scoren. Wie wint de bingo?

ELK BOS IS EEN 
speeltuin

DOE 1
HAMSTER ZOALS  
EEN EEKHOORN
Eekhoorns en andere bosbeestjes 
hamsteren in de herfst eten voor een koude 
winter. Ze zoeken noten en verstoppen 
die op een geheime plaats. Zoek zelf nu 
ook een ‘schat’ in het bos, laat die schat 
zien aan je medespelers en verstop hem 
daarna ergens in het bos. Een vriend mag 
ze gaan zoeken. Gids hem of haar door de 
aanwijzingen: heel koud, koud, warmer, 
heel warm, heet … enz. Hoe dichter de 
zoeker bij de vondst is,  
hoe warmer natuurlijk. 

Het bos is één grote speeltuin. Natuurlijk verdienen alle 
bewoners respect en voldoende rust, maar altijd kan je 
ontelbare fijne avonturen beleven tussen het groen. Heb je 
ideeën nodig voor leuke spelletjes in het bos? We geven je 
hier enkele tips om samen met het gezin, vrienden of met je 
klas naar het bos te gaan en daar een toptijd te beleven.

Download 
de bosbingo 

hier:  
weekvanhetbos.be/
speurneuzenbingo
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DOE 4
DEEL JOUW KUNSTWERK 
MET #WEEKVANHETBOS

Het bos zit het hele jaar door boordevol kleuren. In de zomer vind je 
er vooral felle kleuren, in het najaar zie je er de meest knappe  
herfsttinten. Laat je verbeelding maar eens stromen, verzamel  
materiaal uit het bos en maak daarmee jouw ‘schilderij’. Je kan 
samen een werk maken, of elk voor zich … en vergeet zeker niet 

om een foto te maken van de kunstwerken. Deel vervolgens al deze 
meesterwerken op Facebook of Instagram met de hashtag  

#WeekvanhetBos (zorg dat je bericht ook openbaar is).  
We zijn benieuwd!

DOE 3
TEST JE GEHEUGEN  
MET BOSMEMORY

Verzamel allerlei voorwerpen uit het bos zoals een tak, kastanje, 
blad, eikel … Schik deze vervolgens in een vierkant met 3 of meer  
rijen en kolommen op de grond. De spelers mogen precies één  

minuut naar de voorwerpen kijken. Daarna legt de spelleider een 
doek of jas bovenop de voorwerpen. De deelnemers moeten  
daarna op zoek gaan naar dezelfde voorwerpen en deze in  
dezelfde positie op de grond leggen. De deelnemer met de  
meeste goede voorwerpen op de juiste plaats wint het spel.

ELK BOS IS EEN 
speeltuin

DOE DE

NATUUR
MOVE

W

EE
K V

AN HET BOS  8 - 15 OKTOBER
DOE 5

De natuur beweegt ons allemaal. Ook jou! In welk bos bouw 
jij het liefst je kampen? Heb je een favoriete klimboom? Wat 
vind je de tofste fietsroute in de natuur? Laat het ons zien! 

Maak er een foto of filmpje van en deel dit via Facebook met 
de hashtags  #natuurmove en #weekvanhetbos. Benieuwd 

naar de natuurmove van je vrienden?  
Tag hen in je post en daag hen uit om hetzelfde te doen! 

Like onze 
Facebookpagina 

en ontvang nog meer 
leuke tips.

www.facebook.com/
weekvanhetbos

KAN
 JIJ 

DEZE
 

UIL N
AMAKEN

?

match
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SPORT, NATUUR EN 
AVONTUUR. 

IETS VOOR JOU?

Kijk jij tijdens de schoolvakanties ook uit naar je volgende sportkamp? Een weekje voetballen, zwemmen of  
paardrijden. Misschien moet je nu een geeuw onderdrukken en denk je: been there, done that. 

Wel, dan is het tijd voor een sportkamp dat anders is dan anders.  
Wat denk je van een natuursportkamp? Hè, een wat?

PURE FUN IN 
HET GROEN

De naam ‘natuursportkamp’ spreekt boek-
delen. Je geniet met volle teugen van de 

natuur, terwijl je actief bezig bent. Ken je 
bijvoorbeeld het natuursportkamp  

‘Mountainbike en Natuurexpeditie’ van 
Sport Vlaanderen?

De mountainbiketochten leiden je naar 
de pareltjes van het Nationaal Park Hoge 

Kempen. Geen paniek, er staan geen 
overdreven lange ritten op het programma. 
En je fietst in je eigen tempo, zo blijft het 

voor iedereen fijn. WORD ZÉLF EEN 
PARKRANGER

Je krijgt de kans om junior parkranger 
te worden. Gewapend met een kompas, 

kaarten en een verrekijker ga je op pad en 
voer je allerlei interactieve opdrachten uit. 
Je leert interessante weetjes over het bos 
en de heide, en je draagt een steentje bij 
aan het natuurbehoud. Je maakt plezier 

en kunt de hele dag ravotten. Tegelijk leer 
je hoe belangrijk het is om respectvol om 
te gaan met het groen dat ons nog rest. 
Daarom ga je tijdens een natuursport-

kamp bewust om met afval. Want geef nu 
toe: vuil en rommel laten slingeren in het 

bos is toch niets voor jou.

Een natuursportkamp heeft elke 
dag een verrassing in petto. Van 

avontuurlijke mountainbiketochten 
tot een zintuigenwandeling of een 

blotevoetenpad. Krijg je al zin om te 
vertrekken?

ZELF 
MEEDOEN?

Het aanbod van de natuursportkampen 
vind je op de website van  

Sport Vlaanderen:  
www.sport.vlaanderen/sportkampen

Vraag aan je ouders om die website 
mee in het oog te houden, want de 
plaatsen zijn gegeerd. Voor je het  
weet, staat de volgende vakantie  

weer voor de deur!

WAT IS EEN
NATUURSPORT-

KAMP?
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Bloem, water, gist, zout … al onze  
boterhammen zijn heerlijke brokjes  
natuur. Maar wil je later als je nóg  
groter bent ook echt je boterham  
verdienen met de natuur? Dat kan!  
Om te weten welke talenten de natuur 
zoal nodig heeft moet je vanaf  
30 oktober in Technopolis zijn.  
Xplora, dé beroepententoonstelling voor 
de kleppers van morgen, breidt uit met  
een nieuw beroep: natuurtalent.  
Deze hightech beroepentrip zal je tonen 
hoe verschillend al die ‘groene’ jobs zijn. 
Ga jij het maken als boswachter, boom-
hutbouwer, natuurbeheerder of land-
schapsdeskundige? Ontdek het in Xplora! 

BEROEPEN 
DOOR EEN HEEL 
SPECIALE BRIL

De opstellingen rond het nieuwe beroep 
natuurtalent zitten boordevol verrassende 

hightech snufjes. Je kan er leren praten met 
dieren, zelf zeehondjes redden en padden 

de weg helpen oversteken. Dat laatste  
gebeurt allemaal via ‘augmented reality’. 

Met een speciale bril kan je ook zonder zelf 
een poot te  verzetten op vogelsafari gaan 
in het Zwin. Op deze en nog veel andere 

manieren  ontdek je welke natuurberoepen 
helemaal iets voor jou zijn. 

WORD JIJ EEN  

NATUURTALENT
ONTDEK BINNENKORT DE COOLSTE NATUURJOBS  
IN TECHNOPOLIS

MET 
DE HELE KLAS 

NAAR XPLORA!
Download de educatieve fiches op onze 

website en ga de uitdaging van onze 
kampioenen aan. Vijf klassen die voor  

27 oktober 2017 minstens drie uitdagingen 
zijn aangegaan sturen we helemaal gratis 

naar Technopolis om te ontdekken of er een 
natuurtalent in hen schuilt**. 

www.weekvanhetbos.be/indeklas

** Transport niet inbegrepen.
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WAT 
STINKT 
NOG MEER 
DAN DE 
SCHEETJES 
VAN PAPA

DE NATUUR OVERTREFT ONS ECHT OP ALLE VLAKKEN
Je zal misschien zeggen: “Niets kan harder stinken dan de scheetjes van papa”. Toch is er altijd wel een diertje of een 
plantje dat het met veel gemak beter kan dan mensen. Je kent allicht wel de lijstjes met het snelste, grootste, sterkste, 
dier ter wereld. Maar hier willen we een paar aparte toppers van bij ons op een podium zetten. Al deze planten en 
dieren vind je in onze bossen en blinken uit in hun eigen ietwat vreemde discipline!

TOPSTINKER
Om meteen de vraag in de titel te beantwoorden: in vergelijking 
met je papa wil je bij de grote stinkzwam pas echt een 
neusknijper. Waar zou zijn naam anders vandaan komen denk 
je? Het parfum van deze paddenstoel wil je echt niet in een 
flesje in je badkamer. De grote stinkzwam wordt 10 tot 20 cm 
lang en heeft bovenaan groen slijm dat de geur van dode dieren 
verspreidt. Jakkes! Maar dat vinden vliegen en sommige kevers 
juist lekker, en die zorgen dan voor de voortplanting  
van de zwam.

TOPSNELHEID 0,2 KM/U
Geen verrassing in deze discipline. Je bent zo traag als een …  
slak natuurlijk. En inderdaad: deze diertjes doen hun naam als 
traagheidsduivels alle eer aan. Met een topsnelheid van 200 meter 
per uur zal je ze niet snel uit de bocht zien vliegen. Huisjesslakken 
zijn zelfs nog iets trager dan naaktslakken. Ze hebben natuurlijk  
wel het excuus dat ze hun hele huis met zich meedragen. 

Wist je dat er zelfs nog dieren trager zijn dan slakken? Het traagste 
dier is de luiaard die tegen amper 0,15 km per uur uit zijn sloffen 
schiet. Die is zelfs zo traag dat er algen op zijn lichaam kunnen 
groeien.
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1000 JAAR OUD
Met heel veel geluk kan een 
mens soms honderd jaar oud 
worden. Maar daar lachen 
bomen eens goed mee. Zeker 
eiken kunnen bij ons heel oud 
worden. Ze groeien heel traag 
en kunnen vele honderden 
jaren oud worden.  
In Lummen is bijvoorbeeld de 
1000-jarige eik heel beroemd. 
Hij zou de oudste boom van 
Vlaanderen zijn. Duizend jaar 
is hij misschien nog niet, maar 
zeker is dat hij er al vele  
honderden jaren staat.

SPEEL EEN SPEL  
MET DE 

KAMPIOENEN
Er zijn nog heel wat meer kampioenen 

in de natuur. Ze scheren de hoogste 
toppen en halen snelheden waarvan 

Usain Bolt alleen maar van kan 
dromen. Ontdek hun sterktes in het 

educatief pakket van de  
Week van het Bos.

Download snel het pakket op  
www.weekvanhetbos.be/indeklas, 

ga aan de slag met de hele klas  
en ontvang een fijne attentie  

voor iedereen.

DODELIJKE 

PLANTEN
In de natuur vind je soms lekker eten. 

Braambessen zijn lekker zoetzuur, gepofte 

tamme kastanjes smaken verrassend goed 

en heb je al eens brandnetelsoep geproefd? 

Maar niet alle planten kan je eten.  

Veel planten zijn giftig, zeer giftig …  

of zelfs dodelijk giftig! De volgende  

plantjes zijn mooi om naar te kijken,  

maar eet ze vooral niet op! 

Doornappel komt in 

heel Vlaanderen voor. 

Vroeger dachten de 

mensen dat deze 

plant gebruikt werd 

voor de vliegzalf die 

heksen maakten.  

Vooral de zaden zijn 

dodelijk giftig. Geen 

(doorn)appeltje voor 

de dorst dus!

Vingerhoedskruid 

vind je vaak in open 

plekken in het bos. 

Mooi zijn de bloemen 

wel … maar ook dode-

lijk giftig. Toch wordt 

er uit deze plant wel 

een stofje gehaald dat 

gebruikt wordt door 

dokters om hartziekten 

te behandelen. Zo zie 

je maar.

Meiklokjes zijn mooie witte 

bloemetjes die je zowel in de 

tuin als in onze bossen vindt.  

Ze zien er zo onschuldig 

uit, maar vergis je niet. Dit 

plantje is heel giftig en kan 

dodelijk zijn.

De duizendjarige boom in Lummen

Wist  

je dat ...
de jeugd van een eik 300 jaar 

duurt? Zo lang noemen we een eik 

een ‘jonge’ boom. Die hebben dus 

heel veel tijd om in het bos te spe-

len. Maar ja, echt veel bewegen 

doen ze  natuurlijk niet.
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10.900.000
Helaas. Ook de mens verplaatst zich heel vaak. En dat is niet altijd goed nieuws voor de 

natuur. In 2016 werden in België bijna 11 miljoen dieren gedood onder de wielen van onze 
auto’s en vrachtwagens. Dat zijn er elke dag ongeveer 30.000. Padden, egels en eekhoorns 

zijn de grootste slachtoffers van ons verkeer.

Zo ongelooflijk 
beweegt de  

natuur...

beestige  
cijfers

De natuur beweegt iedereen! Maar de natuur zelf beweegt ook voortdurend. Heel wat dieren leggen ontelbare kilome-
ters af in hun leven, soms zelfs duizenden op een dag. We kunnen enkel maar met open mond kijken naar alle ‘records’ 

die de dierenwereld bij elkaar vliegt. Deze cijfers zullen je zeker met verstomming slaan!

6.700 KM TEGEN 
100 KM PER UUR

Op hoeveel tijd reis jij van Zweden naar 
Afrika? De poelsnip doet er amper twee  

dagen over. Het vogeltje vliegt 48 uur aan  
een stuk om de 6.700 kilometer af te leggen. 
Zijn gemiddelde snelheid is tijdens deze trip 

bijna 100 km per uur! Het is daarmee de 
snelste vogel op lange afstand. 

90.000 KM VAN 
NOORD NAAR 

ZUID
De noordse stern is een zeevogel die we 

echt wel de kampioen van de lange afstand 
mogen noemen. Tijdens hun trektocht 

vliegen ze in totaal zo’n 90.000 kilometer. 
Jawel, dat is nog een stuk meer dan twee 

keer rond de aarde … en dat elk jaar!  
Ze vliegen van de noordpool helemaal  

tot de zuidpool. 

800 KM VAN 
BLOEM NAAR 

BLOEM
Wie in zijn tuin bloemen heeft, ziet in de 
zomer allicht heel wat bijen die druk in 
de weer zijn. Ze zoemen van bloem naar 
bloem, een hele dag lang. Ook al leven ze 
amper zes weken … in die tijd leggen ze in 

totaal toch 800 km af. Straf!

©
 V

ild
a 

- Y
ve

s 
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beestige  
cijfers

3x

-8°C

Een kikker kan ’s winters overleven op de bodem 
van een poel, zelfs als het daar tot -8°C vriest! 
Dat doet hij door ‘antivries’ aan te maken. Zijn 

lever begint extra suiker te produceren. Daardoor 
zal de kikker niet zo snel bevriezen.

Een hermelijn kan prooien vangen die 
drie keer zo zwaar zijn als hijzelf.

Een bosuil kan zijn kop  
270 graden draaien. Dat is bijna 

helemaal rond!

Een paddenstoel kan 500 miljard 
sporen aanmaken. Op 8 dagen tijd!

500 
MILJARD

Op een volwassen egel staan 9.000 stekels.

9.000

Een vos hoort een muisje  
lopen onder een sneeuwlaag  

van 2 meter.
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Wedden dat  
je nu altijd  

buiten mag spelen

Wat doe jij het liefst op een warme zomerdag? Zwemmen natuurlijk! Lekker plonzen en stoeien in het water doet 
iedereen graag. Ook Wodan en Eyck. En dat vooral in de zwemplas op de Wateringhoeve in Dilsen-Stokkem. Deze 

broers zien er uit als alle andere jongens van zeven jaar … maar toch is er iets speciaals aan hen. Ze hebben een ziekte, 
die muco heet. Elke dag moeten Wodan en Eyck twee uur lang verzorging krijgen. En als ze een verkoudheid krijgen, 
hebben ze daar veel meer last van dan jij. Ze moeten dan meteen heel veel medicijnen krijgen, soms moeten ze dan 

zelfs naar het ziekenhuis. Maar binnen blijven? Dat is zeker niet goed voor hen. Neen: ze moeten zoveel mogelijk buiten 
spelen. We trokken met Wodan, Eyck, hun grote broer Keij en kleine zus Veer de natuur in voor een stevige portie 

waterpret.  

Wodan … wat doe jij het liefst als je 
buiten speelt?
Wodan: “Het liefst van al maak ik boom-
hutten. Ik doe dat vaak alleen, maar mijn 
papa helpt mij daar ook soms wel bij. Ook 
hier is het echt een leuke plek, we komen 
hier heel graag zwemmen in de zomer. Je 
kan hier goed spelen. In de winter natuur-
lijk niet zwemmen. Dan gaan we wel vaak 
naar het bos.”

Ben jij nu een vlot aan het maken?
Wodan: “Neen, het is geen vlot. Maar als ik 
die banden zo met elkaar verbind, dan kan 
ik erop gaan zitten en super grote golven 
maken.” 

Ook Eyck komt er nu bij om nog grotere 
golven te kunnen maken.

Zijn jullie als tweelingen ook de beste 
vrienden?
Eyck: “Mmm … soms wel, soms niet. Meestal 
wel. We zitten ook samen in het tweede 
leerjaar.”

Spelen jullie niet liever binnen?
Eyck: “Neen hoor, het is veel leuker buiten, 
hier is ook veel ruimte. Ik zit ook graag op 
de zitmaaier of ik rijd graag mee met de 
tractor. Dat is super leuk.”   

Wodan en Eyck

WANT BUITEN IS HET VEEL GEZONDER DAN BINNEN,  
OOK IN DE HERFST EN DE WINTER.
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WAT IS MUCO?
Alle mensen hebben slijmvliezen in hun lichaam. Ze 

bevochtigen en beschermen de binnenwand van je darmen, 
je maag, je longen .... Als je muco hebt, dan zijn deze 

slijmvliezen op verschillende plaatsen heel dik en 
kleverig waardoor bijvoorbeeld je longen kunnen 

verstoppen. Voor mensen met muco kan 
ademen zo heel moeilijk zijn.

En vinden jullie het jammer dat jullie 
zoveel verzorging moeten krijgen?
“Neen hoor …”

Hun grote broer Keij komt er ook bij. Hij 
heeft meegereden met de tractor. Ook hij 
doet niets liever dan met zijn broers buiten 
ravotten.

Is het fijn op de tractor?
Keij: “Ja hoor, het is vooral leuk dat je in de 
tractor zo hoog zit.”

Je bent twee jaar ouder dan je broers, 
wat vind je ervan dat ze zo vaak 
 verzorgd moeten worden?
Keij: “Ik vind het niet zo erg want ik kan 
toch goed met mijn broers spelen … het is 
geen verschil. En het liefst van al speel ik 
met hen in het water. Soms komen we naar 
deze vijver, maar vaak spelen we ook thuis 
met water. We hebben er geen zwembad, 
maar we springen op de trampoline en 
ondertussen spuiten we elkaar nat met de 
tuinslang. Dat is super leuk.”

Wodan in de zwemplas.

Wodan met zijn
 zusje Veer

Eyck
, Keij, L

ex d
e hond, Veer e

n Wodan  

met h
un mama en papa.

Wodan met zijn zusje Veer

WANT BUITEN IS HET VEEL GEZONDER DAN BINNEN,  
OOK IN DE HERFST EN DE WINTER.
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VAN ZOMER TOT 
WINTER

In het bos is er het hele jaar door wat te 
beleven. Een bladerengevecht en gepofte 

kastanjes in de herfst. Water- en  
modderspelletjes tijdens de warme dagen. 
Sneeuwpret en schaatsen wanneer Koning 
Winter in het land is. En het leukste van 
alles: je mag lekker vuil worden. Leef je 

maar volledig uit. Mama en papa doen met 
plezier de was.

Niets leuker  
dan ravotten  
in het bos
Maak even mee de sprong naar volgend jaar. Want dan staat de Week 2018 van het Bos helemaal 
in het teken van ‘ravotten’. Zit jij liever binnen met je games, tablet of blablabla op de sociale 
media? Dan zetten we even op een rij waarom buiten ravotten echt ‘de max’ is!

ENERGIE TE VEEL?
In het bos spelen betekent in de eerste 

plaats: bewegen! Je loopt, klimt en klautert 
zoveel je wilt. Wat een verademing! Want 
tijdens de schooldagen moet je al genoeg 

stilzitten. Dan wil je in je vrije tijd toch niet 
achter je tv of computer hangen? Trek een 
paar stevige schoenen aan en ga naar het 
bos. Dé plek om je eens goed uit te leven.

SAMEN RAVOTTEN  
IS LEUKER

Buiten spelen is leuk. Samen buiten spelen 
is nog véél leuker. Sluit je daarom aan bij de 
jeugdbeweging. Dan maak je vrienden voor 
het leven en trek je er elke week op uit voor 
de leukste spelletjes. Dikke Bertha, potteke 

stamp, een oriëntatiespel … 
Wat is jouw favoriete spel?

www.jeugdorganisaties.be

SPELENDERWIJS  
OP ONDERZOEK

Prikkelt de natuur je nieuwsgierigheid? 
Dan is de Jeugdbond voor Natuur en Milieu 
(of kortweg JNM) iets voor jou! Dan ga je 
uitgebreid ravotten in het bos, terwijl je 

spelenderwijs de geheimen van de natuur 
onderzoekt. Je leert de ultieme techniek om 
in bomen te klimmen en maakt kennis met 
de grote en kleine bewoners van het bos. 
Check www.jnm.be voor meer info.

DOE DE  
#NATUURMOVE!

Wil je eens volledig uit de bol 
gaan in het bos? Trommel 
je klasgenoten op voor de 

#NatuurMove. Maak een leuk 
filmpje van hoe je samen met 
je klas het bos op stelten zet. 
Post je filmpje op Facebook 

en Instagram met de hashtag 
#NatuurMove en daag een 
andere klas of persoon uit 

door hen te taggen!

Zie ook pagina 5!

Wie kan het 
snelst 10 keer 

pompen?

Wie kan het 
langst op een 
gevallen boom 
balanceren?

Wie maakt 
de lekkerste 

moddertaart?

Wie kan het 
langste aaaaaaa 

roepen? 

Zo
ek

 n
aa

r 
vi

er
 v

er
sc

hi
lle

nd
e 

so
or

te
n 

vo
ge

ls

W
ie

 s
po

t 
de

 
gr

oo
ts

te
 

vo
et

af
dr

uk
? W

ie m
aakt 

de m
ooiste uil 
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ateriaal uit 
het bos?

W
ie spot 

als eerste een 
varen?
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Ravot je te pletter 

met onze Bravotter
KNUTSEL DE BRAVOTTER IN ELKAAR, TREK MET JE VRIENDEN EN VRIENDINNEN HET BOS IN EN GA DE  

UITDAGINGEN VAN ONZE BRAVOTTER AAN! 

1  KNUTSEL DE BRAVOTTER IN ELKAAR
2  ZO SPEEL JE HET SPEL “BRAVOTTER”:

• Diegene die de Bravotter in zijn handen heeft selecteert iemand die hij uitdaagt.
• Je medespeler zegt een getal. Dit is het aantal keren dat je de Bravotter naar links en naar rechts opent. 
• Laat hem/haar een getal kiezen dat aan de binnenkant van de Bravotter staat. 
• Open het flapje en lees de uitdaging die er staat.

3  MOGE DE BESTE RAVOTTER WINNEN!

Wie kan het 
snelst 10 keer 

pompen?

Wie kan het 
langst op een 
gevallen boom 
balanceren?

Wie maakt 
de lekkerste 

moddertaart?

Wie kan het 
langste aaaaaaa 

roepen? 
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DOE DE

NATUUR
MOVE

W
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AN HET BOS  8 - 15 OKTOBER

www.weekvanhetbos.be



WWW.FACEBOOK.COM/WEEKVANHETBOS

WWW.WEEKVANHETBOS.BE

8 - 15 OKT

WEEK VAN

HET BOS

DE NATUUR BEWEEGT ONS ALLEMAAL.


