
 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 DOMINIQUE EN JUDITH. 

 

Maandag 9/10/2017 

9u30: We spelen het spel: “Oeps, waar ben je..?”  We kruipen in en verstoppen ons 
in grote dozen vol met herfstmateriaal.  

15u: Aan de hand van het vertelkastje vertellen we over het bos vol met padden-
stoelen.  

Dinsdag 10/10/2017 

9u30: We gaan wandelen met de taxibus in het bos en gaan op zoek naar herfst- 
materiaal. 

15u: We doen TIK-TAK met de hazelnootjes en ander materiaal. 

Woensdag 11/10/2017 

9u30: We gaan samen op ontdekking  voor, naast en in de schimmenkast. Daar-
naast houden we net als de regenworm  onze winterslaap in een snoezelmomentje. 
We kunnen dan even wegdromen over de mooie natuur. 

15u: We maken zoals de kaboutertjes onder de grote paddenstoel, kaboutertjes-
pap. We mengen wat pudding met lekkere braambessen.   

Donderdag 12/10/2017 

9u30: Met allerlei blaadjes van de bomen, maken we de boselfjes na.  

15u: Met de boselfjes van de voormiddag gaan we samen een herfstdans doen.  

Vrijdag 13/10/2017 

9u30: We hebben vandaag onze (regen)wormen boerderij op bezoek!  

15u: We vertellen een verhaaltje over mevrouw de spin.  

 

Iedereen is van harte   

welkom  
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Wieltjeshove 

 

 

  

De vier kampioenen gaan 

de strijd aan, in: ‘week 

van het bos’  


