
 Liefde voor de natuur, is liefde voor het leven. 

Mooie bossen, mooie mensen, daarbij een 

vaststaand gegeven. 

Dus voor wie graag met het bosvirus wordt 

besmet. 

Open uw hart, dan geef ik het. 

De braambes, regenworm, paddenstoel en 

hazelnoot zijn u van harte dankbaar. 

(9 okt ‘17—13 okt ‘17)  

 

 

 

DE VIER KAMPIOENEN NODIGEN JULLIE UIT 
OM DEEL TE NEMEN AAN DE ACTIVITEITEN 
VAN KIM, SHARON, ANN EN CONNY. 

 

Maandag 9/10/2017 

9u: We doen TIK-TAK met de paddenstoelen  

Dinsdag 10/10/2017 

9u: We laten ons verwennen door een babymassage. 

Woensdag 11/10/2017 

9u: We komen in contact met de natuur, door samen op wandel te gaan.  

Donderdag 12/10/2017 

9u: We zitten in de tummy tub met de paddenstoelen. 

Vrijdag 13/10/2017 

9u: We gaan ons lichaam ontdekken aan de hand van herfstmateriaal. 

Tussendoor;  

We voelen aan de blaadjes in verschillende kleuren. We ondervinden hoe 
rond de hazelnootjes en hoe stevig de takjes zijn.  

We lezen verhaaltjes voor en vertellen versjes. 

We laten ze kennis maken met de regenworm en andere kriebeldiertjes.  

We proeven de nieuwe smaak van de braambessen in onze fruitpap.  

 

 

Ouders zijn van harte    

welkom  
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Wieltjeshove 

 

 

  

De vier kampioenen gaan 

de strijd aan, in: ‘week 

van het bos’  


