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Flix, de hermelijn, neemt je mee op pad.  

Spelenderwijs kom je meer te weten over de dieren die in De Averegten leven. Spot je ook alle vogels 

op de route? Buiten leren was nog nooit zo plezant! 

Start ter hoogte van de kleine parking (taverne Boshuis). Volg de bewegwijzering aangeduid met een 

vossenkopje.  

Doelgroep: Geschikt voor alle nieuwsgierigen van 3 tot 103 jaar (toegankelijk voor loopfietsen en 

buggy’s met grote wielen). 

Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein De Averegten, parking taverne Boshuis, Boonmarkt 12, 

2220 Heist-op-den-Berg 

Deelname is gratis, maar verwittig je komst via averegten@provincieantwerpen.be  

Zo zijn we zeker dat het domein niet overspoeld wordt en iedereen kan genieten van de uitstap. Elke 

mail wordt beantwoord.  

Periode: van 1 oktober 2020 tot 18 december 2020 
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Duur: De wandeling bestaat uit 15 haltes, is ongeveer 1,5 km lang en duurt ongeveer 2 à 3 u (afhankelijk 

van de stapsnelheid van de kinderen en de ingelaste pauzes). 

Info: Bij elke halte vind je een leuk dierenweetje. Op de route kunnen de kinderen acht vogels in de 
bomen spotten. Maak hen erop attent om zowel naar beneden als hoog in de bomen te kijken. Bij 
verschillende weetjes en vogels hoort wat extra informatie en een spelletje, deze vind je verderop in 
dit document. De opdrachtjes en vogelsilhouetten staan op volgorde in dit document, zo weet je zeker 
dat jullie alles gezien hebben. De begeleider kan de uitleg en/of spelletjes al dan niet gebruiken om de 
kinderen in beweging te houden. Op deze manier blijft de tocht boeiend en leerrijk voor de kinderen. 
Niet alle spelletjes zijn geschikt voor alle leeftijden! De begeleider bepaalt zelf welke spelletjes geschikt 
zijn voor de kinderen van zijn/haar groep (dit doe je best op voorhand).  

Materialen zelf te voorzien: afgedrukte didactische fiche + materialen opdrachten (fluohesje, 
blinddoek(en), zoekkaarten, chronometer, bolletje klei, alcoholstift, gekleurde 
balletjes/blokjes/wimpels (verschillende kleuren), eventueel enkele foto’s van vliegende en niet-
vliegende dieren ) 

Leuke zoekkaarten kan je hier eventueel downloaden: https://webwinkel.ark.eu/gratis 
Verzamelbakjes en enkele spiegeltjes om naar de onderzijde van paddenstoelen te kijken zijn ook altijd 
leuk om bij te hebben. 

Sanitaire stop: Er zijn toiletten aan het onthaalgebouw, de Blokhut, boerderij en taverne Boshuis. Deze 
worden dagelijks gepoetst door het aanwezige personeel, maar worden ook door de dagelijkse 
bezoekers gebruikt. 

Schuilen en picknicken: Dit kan onder de shelters aan het onthaalgebouw, de Blokhut of de speelzone 
achter natuurspeelplaats Hobbeldonk. De shelters blijven staan tot midden november. Daarna worden 
ze verwijderd om schade door hevige regenval, storm of sneeuwbuien te voorkomen. 

Ontdek ook: 

 Fotozoektocht (iedereen): vertrek ter hoogte van de boerderij, Langendijk 17, 2220 Heist-op-

den-Berg + didactische fiche voor de leerkracht op onze website 

 Bijzondere Bomenwandeling (2e + 3e graad lager onderwijs): vertrek aan het onthaalgebouw, 
Boonmarkt 4a, 2220 Heist-op-den-Berg  

https://webwinkel.ark.eu/gratis
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Flix de hermelijn 

Hermelijnen hebben een langgerekt en slank lichaam. De poten zijn kort en stevig. De staart is 8 tot 

12cm lang en geeft steun wanneer het dier op zijn achterpoten staat.  

Volg Flix op avontuur en ontdek allerlei leuke weetjes over de dieren in De Averegten! 

Vogel 1 - Gaai 

De gaai is een echte bomenplanter. In het najaar (september-oktober) verzamelt 

de gaai tot wel 5000 eikels. Hij verstopt deze in de grond als wintervoorraad. In 

de winter vindt de gaai niet alle eikels terug. De eikels die blijven liggen kunnen 

uitgroeien tot eiken. 

Spel: Verstop de voorraad  

Laat de kinderen op zoek gaan naar een nootje/zaadje/takje. Schrijf een letter/tekening op elk 

voorwerp zodat de kinderen weten welke voorraad zij verstopt hebben. Hiervoor gebruik je best een 

alcoholstift. Laat de kinderen deze zaken verstoppen.  

Op het einde van de wandeling passeer je hier terug maar dit vertel je nog niet aan de kinderen. Laat 

de kinderen op het einde van de wandeling hun eigen nootje/zaadje/takje terugzoeken. Kunnen ze 

allemaal hun eigen ‘wintervoorraad’ terugvinden? 

Winterslaap en winterrust 

Wat is nu juist het verschil tussen de winterslaap en de winterrust? 

Dieren in een winterslaap zullen niet ontwaken tijdens de winter. Zij slapen dus heel erg lang! Hun 

lichaamstemperatuur daalt flink (bijna tot 0 graden), de ademhaling en het kloppen van hun hart 

vertraagt. De alpenmarmot is het (Europese) dier dat de langste winterslaap houdt. Hij slaapt wel 7 tot 

8 maanden lang! Het grootste dier (in Europa) dat een winterslaap houdt, is de bruine beer. De 

alpenmarmot en de bruine beer leven niet in België. 

Dieren die een winterrust doen, zullen af en toe ontwaken om wat te eten. Zoals de eekhoorn zullen 

zij bij aangenaam winterweer op zoek gaan naar voedsel of hun wintervoorraad om hun buikjes rond 

te eten. Tijdens de winterrust zal de ademhaling en het kloppen van hun hart vertragen, maar de 

lichaamstemperatuur daalt maar een klein beetje.  

Spel: De ademhaling 

De kinderen moeten stevig op de grond staan met hun voeten een klein beetje gespreid. Laat ze hun 
handen op hun buik leggen (net onder de navel). Adem in en uit via de neus en laat hen voelen hoe 
hun buik op en neer gaat bij het ademen. Laat hen dit eventjes op hun eigen ritme doen. Daarna 
moeten ze diep inademen door de neus gedurende 4 seconden (je kunt de tijd voor hen tellen). 
Vervolgens moeten ze de lucht laten ontsnappen langs hun mond en het geluid van een slang nadoen. 
Dit is een hard gesis, dat ze zo lang mogelijk moeten volhouden. 
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Vossen 

De vos is een schemer- en nachtdier en leeft in familiegroepen van een zestal dieren. Een familie 

bestaat uit een dominante rekel (mannetjesvos) en een dominante moervos (vrouwtjesvos), zij zijn de 

leiders en krijgen welpen. De andere leden van de familie zijn de welpjes en andere moervossen die 

geen welpjes krijgen. Welke familieleden hebben de kinderen allemaal? 

Vossen leven in een hol. Het hol wordt gegraven door de vossen zelf of ze gebruiken holen van 

bijvoorbeeld konijnen of dassen. Een groot hol met meerdere ingangen wordt een burcht genoemd.  

Spel: Vos kom uit je hol! 

Eén speler is de vos. Die staat aan de andere kant van het speelterrein (gebruik hiervoor het 

wandelpad), tegenover de rest van de groep. De vos keert zich met zijn rug naar de groep. De groep 

stapt naar de vos toe en roept: 'vos kom uit je hol!'. Deze zin wordt steeds herhaald door de ganse 

groep. De groep stapt zover mogelijk door tot aan de vos. Als de vos zich omdraait, loopt iedereen 

terug naar de startplaats en probeert de vos de anderen te tikken. De kinderen die door de vos getikt 

zijn, worden ook vossen. De vossen horen dus aan het geroep waar de groep zich al ergens bevindt. 

 

Vogel 2 - Boomklever 

De boomklever mag je gerust ‘Zorro van het bos’ noemen. Deze vogels 

hebben een lange spitse snavel die overgaat in een blits, zwart Zorro-masker. 

Het is de enige inheemse vogel die zowel naar boven als naar beneden (dus 

met de kop omlaag) kan klimmen. Bij het klimmen gebruiken boomklevers, 

in tegenstelling tot spechten en boomkruipers, hun staart niet als steun. De 

stevige, korte poten zijn voorzien van een zeer lange klauw aan de 

achtertenen waardoor ze zich goed kunnen vastgrijpen op boomschors. Ze 

wandelen als het ware over de boomschors waarbij ze zich afwisselend met 

de ene of de andere poot blijven vasthouden. 

Spel: Wandelen op de handen 

Laat de kinderen per 2 achter elkaar staan. Het voorste kind gaat op handen en voeten staan. Het 

achterste kind neemt de knieën (of enkels) van het voorste kind vast. De voeten van het voorste kind 

komen van de grond en zo vormen ze de ‘kruiwagen’. De kinderen proberen op deze manier 5 tot 10 

meter (afhankelijk van de leeftijd) te wandelen. De rollen worden vervolgens omgedraaid. 
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Citroenvlinder 

De citroenvlinder doet een winterslaap! Ze kruipen soms weg 

in een beschut hoekje in een schuur of in een holle boom maar 

kunnen ook gewoon ergens aan een blad of een takje hangen. 

De koude winter maakt de vlinders kwetsbaar maar het 

voordeel is dat ze, wanneer de lente begint, direct kunnen gaan 

vliegen en eitjes leggen. Uit de eitjes komen rupsen die zich 

later ‘verpoppen’. Uit de pop komt na een tijdje een mooie 

vlinder tevoorschijn. De meeste vlinders in België brengen de 

winter door als eitje, rups of pop. 

Spel: alle vlinders vliegen 

De kinderen staan verspreid. De begeleider zegt “alle (dieren) vliegen”. Bijvoorbeeld: alle roodborstjes 

vliegen, alle zwanen vliegen, alle vlinders vliegen… Deze dieren kunnen vliegen dus de kinderen doen 

vogels na die vliegen (vliegbewegingen). Daarna noemt de spelleider een ander dier. Bijvoorbeeld: alle 

olifanten vliegen, alle apen vliegen, alle paarden vliegen,… Deze dieren vliegen niet en de kinderen 

moeten dan stokstijf stilstaan. Als een kind het verkeert doet, is deze af. De begeleider wisselt dus af 

tussen vliegende en niet-vliegende dieren. 

Tip: Voorzie enkele foto’s van dieren die al dan niet kunnen vliegen. Zeker voor kleine kinderen is dit aan te raden. 

 

Vogel 3 - Bosuil  

Langs de rechterkant van het wandelpad vinden jullie de bosuil terug. De 

bosuil broedt overwegend in boomholtes, maar deze opportunist houdt ook 

van kant en klare nestkasten. Kunnen jullie langs de linkerkant van het pad, 

wat dieper in het bos, de grote zwarte nestkast zien hangen? Dat is een 

uilennestkast. De opening langs de voorkant is groot genoeg voor de uil. Het 

legsel van de bosuil telt meestal 2 tot 4 eieren. De uilskuikens worden ook 

wel ‘takkelingen’ genoemd. De takkelingen kunnen nog niet vliegen maar 

verlaten al fladderend en klauterend het nest, op zoek naar een veilige 

zitplaats. Na 3 maanden kunnen de uilskuikens vliegen. 

Spel: Een geruisloze vlucht 

Om zijn (levende) prooien te vangen moet de uil hen stilletjes benaderen. Zijn verenkleed is aangepast 

om geruisloos te zweven. Eén speler is de spitsmuis. De anderen zijn uilen. De spitsmuis zit 

geblinddoekt op de grond. De uilen staan in een kring op ongeveer 7 à 10 meter afstand van de muis. 

De spelleider duidt één voor één een uil aan. Ze proberen zo stil mogelijk naar de muis te komen. 

Telkens wanneer de spitsmuis iemand hoort, wijst die in de richting waarvan volgens hem/haar het 

geluid komt. De uil die de muis aanwijst moet opnieuw in de kring gaan staan. Wie als eerste de 

spitsmuis kan aantikken, is de winnaar, hij/zij mag dan spitsmuis worden. 
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Hartslag 

Hoe kleiner een dier is, hoe sneller het hart zal kloppen. Grote dieren hebben dus een trage hartslag 

en kleine dieren een hoge hartslag. Het hart van olifanten en walvissen klopt 15 tot 30 keer per minuut 

terwijl het hart van muizen en hamsters wel 400 tot 600 keer per minuut kan kloppen. Ook bij mensen 

is dit zo. Kleine, jonge kinderen hebben een hogere hartslag dan oudere kinderen. Bij kinderen tussen 

2 en 5 jaar is de hartslag (bij rust) 95 tot 140 slagen per minuut terwijl kinderen ouder dan 12 jaar een 

hartslag van 60 tot 100 slagen per minuut hebben.  

Spel: Voel je hart  

Laat alle leerlingen op de grond gaan zitten of op hun rug liggen met hun hand op het hart. Maak het 

rustig en stil, laat hen luisteren en ‘voelen’ aan hun hartslag. 

 

Zwart staartpuntje & witte vacht 

De hermelijn heeft een zomer- en een wintervacht. In de zomer is de vacht roodbruin, in de winter is 

de vacht (soms) wit. Het staartpuntje blijft altijd zwart. Waarom zou de vacht van de hermelijn in de 

winter wit kleuren? Natuurlijk! Zo kunnen ze zich makkelijker verstoppen in de sneeuw! België ligt net 

op de grens tussen koud en niet koud: een deel van de hermelijnen verandert van kleur, maar er 

worden elke winter ook bruine dieren gezien. 

Spel: Omgekeerd verstoppertje 

Dit spel dient als illustratie van het belang van stilte, schutkleuren en camouflage in het bos. 

Je kiest een leerling die een heel felle jas draagt of je geeft een van hen een fluohesje. Die leerling 

verstopt zich terwijl de rest van de klas met gesloten ogen tot 20 telt. Dan mag iedereen gaan zoeken. 

Als één van de zoekers de verstopte leerling ziet zitten, mag hij of zij er bij gaan zitten. Het is van het 

grootste belang je stil, sluipend en subtiel voort te bewegen in het bos, anders verklap je natuurlijk 

meteen de schuilplaats! Met hoeveel kan je je ongezien verstoppen? 

De persoon die als laatste de verstopte groep vindt, is verloren. 

Je laat de klas weer verzamelen en dan kies je een ander kind. Iemand die onopvallende kleuren draagt. 

Je laat hem/haar zich verstoppen en dan mag de klas weer gaan zoeken. 

Zo voelen de kinderen hoe moeilijk het is om iemand te ontdekken die gecamoufleerd is.   
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Zwemmen  

Een hermelijn is een zoogdier, net zoals de mens. Zoogdieren worden (levend) uit de buik van hun 

moeder geboren (uitzondering: eierleggende zoogdieren). Daarna wordt het zoogdier door de moeder 

gezoogd met melk. Daar komt de naam vandaan. De meeste zoogdieren zien we vooral op het land, 

toch kunnen ze vaak goed zwemmen! Er zijn maar 2 zoogdieren die niet kunnen zwemmen: giraffen 

en mensapen. Giraffen zijn zo lang dat ze niet snel in de problemen komen en mensapen kunnen niet 

meteen zwemmen maar ze kunnen het wel leren, denk maar aan mensen! O ja, Nijlpaarden zwemmen 

ook niet echt, die lopen over de bodem! 

Spel: Zwemmen maar! 

Zwem naar het volgende weetje. Laat de kinderen met de armen zwembewegingen maken tot aan het 

volgende paneeltje.  

 

Vogel 4 - Koolmees 

Koolmezen kom je vaak in de tuin tegen en kan je eenvoudig 

herkennen dankzij hun gitzwart petje, witte wangen en citroengele 

buik. Ook de zang van de koolmees is makkelijk herkenbaar door 

het eenvoudig, herhalend deuntje ‘ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu’. Dit doet je 

misschien denken aan een brandweerwagen en daarom wordt de 

vogel ook wel eens ‘’t pompierke’ genoemd. 

Spel: Dierengeluiden 

De juf/meester doet een dierengeluid na en de kinderen raden om welk dier het gaat. Bv: haan, ezel, 

kikker, hond, bij, koe, koekoek, leeuw, muis, ….  

Variant: Speel dit spel omgekeerd waarbij de juf/meester een dier noemt en de kinderen (in groep) 

het geluid nabootsen. 
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Meesjes 

Laat de leerlingen rondkijken. Kunnen ze de pimpelmees en/of de koolmees spotten? Als de kinderen 

heel stil zijn, kunnen ze deze vogels misschien in levenden lijve spotten!  

Spel: Gekke dieren, gekke namen 

De naam van de vogel verraadt vaak hoe ze eruit zien. Zo kennen jullie misschien wel het roodborstje. 

Maar ook de blauwborst leeft in België!  

Laat de kinderen fantaseren over het uiterlijk van volgende vogels. Toon hen vervolgens de foto. Je 

kan hen ook eerst de foto laten zien en hen laten raden naar de naam van de getoonde vogel. Dit kan 

je eenvoudig doen door het blad te plooien. 

Roodkeelduiker 

 

Sneeuwgans 

 

Zwartkop 

 

Kruisbek 

 

Blauwvoetgent 
 

 

Kuifkoekoek 
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Vogel 5 - Pimpelmees 

Dit vogeltje kan je tijdens de winter, net als de koolmees, vaak zien op 

voedertafels in de tuin of op school. Hier eten ze heel graag van de pindanootjes 

en mezenbollen (vetbollen) die mensen voor hen klaarleggen. Omdat de 

pimpelmees altijd op zijn hoede is en vaak als eerste alarm slaat wanneer er 

gevaar dreigt (katten, roofvogels of mensen), plaats je de voedertafel best op 

een rustige plek. 

 

In het doolhof zijn vijf weetjes en een roodborstje verstopt. Vinden jullie ze allemaal?  

Ga op zoek naar de (andere) uitgang! Je komt tegenover de hondenweide uit het doolhof. Vervolg dan 

je weg door naar rechts te gaan.  

Spin 

In één huis leven ongeveer 1000 spinnen. Onderzoek heeft uitgewezen dat je je altijd binnen drie 

meter van een spin bevindt. Maar je hoeft niet bang te zijn, in België leven geen giftige spinnen! 

Bovendien verstoppen de spinnen zich meestal en zie je ze dus bijna niet. Ze zijn ook erg nuttig! 

Spinnen eten insecten die last kunnen veroorzaken, denk maar aan muggen, vliegen en luizen. Zonder 

spinnen zouden we na een jaar in een dikke laag insecten wegzakken. 

Spel: Kriebel hier, kriebel daar! 

Ga op zoek naar kriebelbeestjes onder dood hout of rottende blaadjes. Welke diertjes vinden jullie 

allemaal terug? Hiervoor kan je eventueel een zoekkaart ‘bodemdiertjes’ of ‘kriebeldiertjes’ gebruiken. 

 

Honingbij 

Honingbijen leven in grote families. Zo een familie noemen we een volk. In zo'n volk leven drie 

verschillende soorten bijen: een koningin, werksters (vrouwtjes) en darren (mannetjes). In de zomer 

bestaat het volk uit één koningin, 50.000 werksters en een paar honderd darren. 

Spel: De cactus en de bloem 

Eén kind is de bij die op zoek is naar stuifmeel en nectar van de bloem. De andere kinderen zitten in 

een kring. De bij mag even niet kijken. Intussen wordt de bloem aangeduid. Alle andere kinderen zijn 

cactus. De kinderen in de kring houden hun handen op hun schoot met de handpalmen naar boven 

gericht. De bij gaat in de kring staan en gaat op zoek naar de bloem. Dit moet hij/zij doen door op de 

handen van de kinderen in de kring te gaan zitten. Gaat de bij op een cactus zitten, dan krijgt hij/zij 

een kneep in de billen. Kiest de bij juist en komt hij/zij bij de bloem terecht, dan krijgt de bij een kus 

op de wang. 
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Spindraad 

Er zijn verschillende soorten spinnenwebben. Hieronder vind je de meest voorkomende terug. Er zijn 

ook spinnen die geen web maken: de jaagspinnen.  

Spel: Spinnenwebbenjacht  

Ga op zoek naar spinnenwebben. Welk soort spinnenweb hebben jullie gevonden? Opgelet: maak de 

spinnenwebben niet stuk!  

Wielweb  
 plat rond web met draden die 
vanuit het midden van het web 
naar de buitenrand lopen 

Hangmatweb 
 web als een vangnet met een 
kleverige bovenkant 

Matweb 
 horizontaal gesponnen web 

   

Trechterweb  
 horizontale webben die wat op 
een mat lijken met aan de 
achterkant een trechtervormige 
schuilplaats waarin de spin zich 
verstopt 

Kaardeweb 
 slordig uitziende webben die bestaan 
uit kriskras lopende draden 
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Kegelen   

Hermelijnen kegelen om beter te zien wat er in de omgeving gebeurt. Door het lichaam omhoog te 

strekken kan hij/zij verder kijken. Door hun staart te gebruiken, behouden ze hun evenwicht en vallen 

ze niet omver. 

Spel: Hou je recht! 

 Sta zo lang mogelijk op 1 been. Doe dit eenmaal met je armen naar beneden tegen je lichaam en 

eenmaal met je armen horizontaal uitgestrekt. Hoe bewaar jij het makkelijkst je evenwicht? 

 

Blauw 

Spel: Verstop het blauw 

Wie heeft iets blauw aan? Kan je deze kleur proberen te verstoppen? Bedek het blauw met afgevallen 

bladeren of in de begroeiing aan de rand van het wandelpad. Is het mogelijk deze kleur ‘onzichtbaar’ 

te maken? 

 

Vogel 6 – Roodborstje 

Het roodborstje is een van vogels die je het makkelijkst kan herkennen. 

Ze hebben een oranjerood snuitje, kin, keel en borst. Deze rode kleur 

gebruiken ze om te laten zien dat zij de baas zijn op een bepaalde plek. 

Op voedertafels kan je ze in de winter vaak tegenkomen maar je zal 

zelden (of nooit) twee roodborsten samen op een voedertafel zien 

omdat ze zo bazig zijn. 

Spel: Zoek de kleur 

Leg verschillende gekleurde voorwerpen centraal. Je kan hiervoor 

balletjes, blokjes, sjaaltje,… gebruiken. Afhankelijk van de leeftijd van de 

kinderen gebruik je ofwel enkel de primaire kleuren of vul je aan met secundaire kleuren. De kinderen 

staan in een kring of op twee rijen tegenover elkaar. Zorg dat elk kind even ver van de voorwerpen 

staat. Noem 2 of 4 namen. Dit zijn de kinderen die om ter eerst het voorwerp met de gevraagde kleur 

zullen aantikken. Vervolgens benoem je een kleur. De kinderen mogen pas vertrekken wanneer de 

kleur genoemd is. Het kind dat als eerste het voorwerp aantikt, mag de volgende kinderen kiezen.  

 

Verlaat het doolhof langs de kant van de hondenweide en ga naar rechts. 
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Egel  

De egel heeft niet veel (natuurlijke) vijanden. De meeste dieren worden afgeschrikt door de harde, 

scherpe stekels. Alleen grote roofvogels, kerkuilen, vossen, dassen en grote honden durven wel eens 

een egel aan te vallen. De egel heeft overal stekels, behalve op de kop, de pootjes en het staartje. Als 

egels bang zijn, rollen ze zich helemaal op tot een klein, stekelig bolletje. Kunnen de kinderen zich ook 

zo klein mogelijk maken? 

Spel: Egelsouvenir 

Neem een bolletje klei. Laat de kinderen takjes zoeken om het bolletje om te vormen tot een egel met 

stekeltjes. Opgelet: trek geen takken van de bomen maar raap enkel gevallen takjes van de grond. Geef 

het egeltje ook oogjes. Neem dit egeltje mee naar de klas en geef het daar een mooi plekje. 

Tijdens het versieren kan je volgend liedje zingen (of dit als versje opzeggen). 

Prik, prik, prik … au, au, au 
Egeltje wat doe je nou? 
Ik wil lief voor je zijn 
Waarom doe jij me pijn? 

Prik, prik, prik … au, au, au 
Egeltje wat doe je nou? 
Wat je toch moet weten 
Egels kunnen steken! 

(Bronvermelding: Ukki) 

 

Vogel 7 – Vink 

Vinken kan je overal tegenkomen, zolang er maar bomen in de buurt 

zijn. Deze vogels worden zelfs gehouden als huisdier! Als je gezang van 

dit vogeltje wil horen, moet je op zoek gaan naar mannetjes. De 

vrouwtjes zingen helemaal niet. In de lente herhaalt het mannetje zijn 

zang elke dag wel duizenden keren! 

Spel: Bosmuziek 

De kinderen komen tot rust, doen hun ogen dicht en luisteren een poosje (ongeveer 1 minuut) naar 

de geluiden van het bos. Daarna vertellen ze wat ze gehoord hebben en proberen ze het geluid na te 

bootsen. 
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Vogel 8 – Specht 

De specht nestelt in een boomholte. Vaak hakken ze verschillende gaten uit een 

boomstam en kiezen dan de mooiste holte uit om eieren in te leggen. Spechten 

hakken met hun snavel de gaten in het hout. Daarom kiezen zij vaak zacht, ziek of 

dood hout. Een specht klopt per dag wel 12 000 keer met zijn snavel tegen een 

boom. Toch krijgt hij geen hoofdpijn of hersenschade! Dit komt doordat zijn 

schedel een soort van helmpje vormt rond zijn hersenen. De hersenen zitten stevig 

vast en de specht heeft dus altijd zijn veiligheidshelm op! 

Spel: Het ritmische geroffel 

De begeleider staat centraal. Hij/zij klapt ritmisch in de handen en de kinderen 

doen dit na. Dit wordt enkele keren met verschillende ritmes herhaald. 

 

Ree en hert  

Er bestaan verschillende hertensoorten. Een ree heeft geen staart. Alle andere hertachtigen hebben 

wel een staart. Een mannetjes ree heet bok, een vrouwtje geit en een jong een reekalf. 

 

Spel: De fantastische tak 

Ga op zoek naar een tak die volgens jullie een perfect gewei zou kunnen zijn. Opgelet: raap enkel 

stokken van de grond! Wat zou deze tak nog allemaal kunnen zijn? Laat je fantasie op hol slaan (paard, 

gitaar, geweer, skatebord,…) en beeld het uit. 

 

 


