Hertberg-ganzenbord – najaar 2020
Didactische fiche voor de leerkracht: richtleeftijd
kleuters en 1e graad lager onderwijs
Loop als ganzen in de pas
Wapen je met een dobbelsteen uit de klas
Doe je opdrachten in een zak
en ga volledig uit je dak!
Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met
rekenvaardigheden, muzische vorming en wereldoriëntatie. Kinderen zijn de pionnen in dit levend
Hertberg-ganzenbord! Ze gebruiken al hun zintuigen en beleven het mooie bos.
Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, 2230 Herselt
Start ter hoogte van het speelbos. Volg de ganzenbordvakjes op de grond! De route loopt volledig
langs het verharde rolwagenpad.
Doelgroep: kleuters en 1e graad lager onderwijs
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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Route: De wandeling bestaat uit 70 mogelijke stopplaatsen (de dobbelsteen bepaalt hoeveel keer je
stopt ). Je kan stoppen bij een cijfer of getal, hier kies je een opdracht van de opdrachtenkaartjes.
Of je kan stoppen bij twee volle ganzen met een uitroepteken ertussen, je vindt dan een bijhorende
opdracht tegen een boom naast het pad.
Reken dat je minimum 2 uur onderweg bent.
Er werd een kortere route voorzien voor kleuters (1,4km) en een langere route voor oudere kinderen
(2,3km). Je kiest zelf welke route je volgt. Zowel de korte als de lange route tellen evenveel
stopplaatsen.
De korte route volgt volgende wandelknooppunten: 32 – 34 – 35 – 418 – 386
De lange route volgt volgende wandelknooppunten: 32 – 34 – 36 – 37 – 119 – 35 – 418 – 386

Een sanitaire stop kan je maken VOOR of NA de wandeling bij taverne Mie Maan.
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Materialen zelf te voorzien:




Knip de bijgevoegde opdrachtkaartjes uit en stop ze in een zakje. Beslis zelf of je als
begeleider een opdracht kiest of dat de kinderen een kaartje trekken.
Kleine of grote dobbelsteen, (stoep)krijt, verzamelbakjes, een lege zak (niet doorschijnend!)
Leuke zoekkaarten kan je hier eventueel downloaden: https://webwinkel.ark.eu/gratis
Enkele spiegeltjes om naar de onderzijde van paddenstoelen te kijken zijn ook altijd leuk om
bij te hebben.

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.

Ontdek ook:



You versus wild (2e + 3e graad lager onderwijs): start ter hoogte van ontvangstplein
tegenover MieMaan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt
Stoerparcours (10+): start ter hoogte van ontvangstplein tegenover MieMaan, Diestsebaan
28, 2230 Herselt; volg de witte pijl met daarop Stoerparcours – loop onder het startbord
door tot aan de volgende bareel – daar vind je de code om je weg te vinden in het bos.
Onthoud deze goed (of neem er een foto van ). Kom je geen bordje meer tegen? Dan liep
je verkeerd! Keer terug naar het vorige punt. Als alles goed gaat, kom je 6 avontuurlijke
speeltuigen tegen en eindig je op hetzelfde punt waar je begon!
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