You versus Wild – najaar 2020
Didactische fiche voor de leerkracht: richtleeftijd
3e graad lager onderwijs
Ben jij ook een superfan van de Netflix-reeks YOU versus WILD? Dan hebben wij fantastisch nieuws
voor jou!
Vanaf 1 oktober komt YOU versus WILD naar Hertberg! De hele herfst- en winterperiode kan je jouw
survivalkennis komen testen in het bos. Volg de borden en los de survivalproblemen op. Vind jij de
weg uit het bos?
Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met kennis,
oriëntatie en uitdagende opdrachten.

Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein tegenover Mie Maan,
Diestsebaan 28, 2230 Herselt
Deelname is gratis, maar verwittig je komst via hertberg@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 31 maart 2021

Afspraken:
Maak duidelijke afspraken vooraf:





Slecht weer bestaat niet, slechte kledij wel! Zorg voor aangepaste wandel- en speelkledij.
Vraag de kinderen om wandelschoenen of laarzen te dragen!
Blijf op het pad en loop niet zomaar in het bos. 1 uitzondering is het speelbos!
Pluk geen bladeren, vruchten of paddenstoelen. Gebruik alleen wat los op de grond ligt.
Maak vooral plezier en geniet van het herfstige bos!
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3e graad lager onderwijs
Informatie over de wandeling:
Je volgt de pijlen van You versus Wild vanaf het ontvangstplein. De wandeling start aan het
STARTBORD naast het speelbos.
Bij elke splitsing, zijpad, kruispunt, … vind je een keuzebord, een opdrachtenbord of een pijl. Pijlen
moet je gewoon volgen en opdrachten worden ter plaatse uitgevoerd.
Bij een keuzebord krijg je een survivalvraag met twee mogelijke antwoorden. Je kiest met je groep
wat jullie antwoord is. Het antwoord bepaalt welke richting jullie zullen uitgaan. Hadden jullie het
juist geraden? Dan vind je een volgende pijl, opdracht of keuzebord.
Was jullie antwoord fout, dan staat er een bord met de boodschap dat dit het foute antwoord was.
Je gaat dan terug en neemt het andere pad.
De wandeling is 3,5 km lang en duurt ongeveer 2uur.

Materialen zelf te voorzien:
Per 5 leerlingen: een doorschijnend potje, een dun touw van 2 meter lang en een vierkant vel papier
Elke leerling: Een rugzak met water en een tussendoortje.

Een sanitaire stop kan je maken VOOR of NA de wandeling bij taverne Mie Maan.
Schuilen en picknicken: kan onder de shelters in het speelbos. De shelters blijven staan tot midden
november. Daarna worden ze verwijderd om schade door hevige regenval, storm of sneeuwbuien te
voorkomen.
Je kan bij Mie Maan een openlucht picknick plaatsje reserveren. Ze vragen wel om dan een drankje
aan te kopen.
Ontdek ook:



Stoerparcours (2e graad lager onderwijs): start aan het ontvangstplein tegenover Mie Maan,
Diestsebaan 28, 2230 Herselt
Hertberg-ganzenbord (kleuters + 1e graad lager onderwijs): start ter hoogte van speelbos
tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt

Voor meer info over onze andere wandelingen, check onze website:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/hertberg.html
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