
 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 LEEN EN KATLIJNE. 

 

Maandag 9/10/2017 

9u30: We bezoeken het bos en gaan op zoek naar herfstmateriaal. We eten onze 
picknick op en zorgen dat de regenworm er niet aan kan. 

15u: We maken een grote paddenstoel.   

Dinsdag 10/10/2017 

9u30: We bouwen een gordijn van blaadjes en doen een kleefoefening. Voor de 
allerkleinsten doen we een massage met herfstmateriaal.  

15u: We ontwerpen een hotel voor de slakjes, insecten en de schimmels.  

Woensdag 11/10/2017 

9u30: We maken het bos in kleine versie na door takjes in piepschuim te steken. 
Voor de allerkleinsten gaan we schilderen met blaadjes. 

15u: We rijgen allerlei soorten blaadjes aan een touw om onze speelruimte ermee 
te versieren. 

Donderdag 12/10/2017 

9u30: We doen TIK-TAK met herfstmateriaal en diertjes, waaronder de uil/         
eekhoorn/ regenworm/ slakjes… 

15u: We ontdekken de braambessen samen met de veenbessen in onze yoghurt.  
Hopelijk kan deze kampioen ons allemaal bekoren. 

Vrijdag 13/10/2017 

9u30: We gaan kastanjes roosteren en nemen hier ook een beet van om te proe-
ven. We stoppen een bad vol met herfstmateriaal en laten de allerkleinsten er 
inzitten en voelen aan het materiaal. 

15u: We vertellen over de herfst in de vorm van een gedichtje.  

 

Ouders zijn van harte   

welkom  
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Wieltjeshove 

 

 

  

De vier kampioenen gaan 

de strijd aan, in: ‘week 

van het bos’  


