
 Liefde voor de natuur is liefde voor het leven. 

 

Willen jullie (mama, papa, oma, opa, … ) dit 

ook beleven? Zeg  het aan Dominique of 

Judith. ‘ s Morgens zijn jullie welkom vanaf 

9.30u en in de namiddag vanaf 15.30u  

 

(15/10/2018—19/10/2018)  

 

 

 

DE DRIE DIEREN NODIGEN
DEEL TE NEMEN AAN DE ACTIVITEITEN
VAN DOMINIQUE EN JUDITH

 

Maandag 15/10/2018 : “Op  reis met Pelle de lijster.”

We maken een tocht op onze blote voeten: door het natte gras, stappen over een 

pad met blaadjes, steentjes, takjes, …. Hoe voelen deze verschillende materialen?   

Dinsdag 16/10/2018

Om een nestje te maken net als egeltje gaan we een stuk stof “camoufleren” met 

aarde, blaadjes en ander herfstmateriaal. Ons kunstwerk kunnen we zeker nog 

gebruiken deze week…. 

Woensdag 17/10/2018

Op stap met de taxibus. We gaan op stap en snuiven de herfstsfeer op. We 

verzamelen blaadjes in alle kleuren en vormen, we rapen takjes en bolsters.  

Donderdag 18/10/2018: “Let op voor de roofvogel!”

We verstoppen ons onder dekens, in dozen, onder de parachute zodat de roofvogel 

ons niet kan vinden.

Vrijdag 19/10/2018: snoezelen.

Het wordt kouder buiten, maar we maken het net als eekhoorntje gezellig binnen. 

 

 

Tijdens de dag en in de namiddag bieden we kleine activiteiten aan: een 

herfstmateriaal, schimmenspel, Tik Tak, Gonnie in de herfst, herfstkapsels, ...

 

Iedereen is  van harte   

welkom  

 

 

 

NODIGEN JULLIE UIT OM 
ACTIVITEITEN 

JUDITH. 

Maandag 15/10/2018 : “Op  reis met Pelle de lijster.” 

We maken een tocht op onze blote voeten: door het natte gras, stappen over een 

pad met blaadjes, steentjes, takjes, …. Hoe voelen deze verschillende materialen?    

Dinsdag 16/10/2018 

Om een nestje te maken net als egeltje gaan we een stuk stof “camoufleren” met 

aarde, blaadjes en ander herfstmateriaal. Ons kunstwerk kunnen we zeker nog 

gebruiken deze week….  

Woensdag 17/10/2018 

Op stap met de taxibus. We gaan op stap en snuiven de herfstsfeer op. We 

verzamelen blaadjes in alle kleuren en vormen, we rapen takjes en bolsters.   

Donderdag 18/10/2018: “Let op voor de roofvogel!” 

We verstoppen ons onder dekens, in dozen, onder de parachute zodat de roofvogel 

ons niet kan vinden. 

Vrijdag 19/10/2018: snoezelen. 

Het wordt kouder buiten, maar we maken het net als eekhoorntje gezellig binnen.  

 We zorgen voor een rustige sfeer met zachte muziek en licht. 

Tijdens de dag en in de namiddag bieden we kleine activiteiten aan: een 

herfstmateriaal, schimmenspel, Tik Tak, Gonnie in de herfst, herfstkapsels, ... 

 

 

 De Eekhoorn, de lijster 

en de egel gaan de strijd 

aan in: ‘de week van het 

bos’  

 

15/10/2018 —19/10/2018 


