
 

 

 

 

 

 

    

Wolly, een ondeugend lammetje is losgebroken uit de kudde schapen van Kemp VZW in 

het Prinsenpark. 

Gaan jullie mee op zoek naar Wolly ? En ontdek wat hij allemaal heeft beleefd in het 

Prinsenpark. 

De tocht vertrekt achter het nieuwe onthaalgebouw en is bewegwijzerd met Wolly-

schaapjes. De zoektocht is 4 km lang en niet rolstoeltoegankelijk. 

Op een wedstrijdformulier duiden de kinderen aan welke Wolly’s ze wel en niet 

tegenkwamen. Ze moeten ook de zwarte lammetjes zoeken. Deponeer de formulieren 

achteraf in onze brievenbus, zo maak je ook nog kans op een prijs. 

Wie wil kan nog bijhorende opdrachten met de kinderen doen (zie onder). 

Doelgroep: 1e – 2e graad basisonderwijs 

Plaats van afspraak: zandbak(speelzone) achter nieuw gebouw 

Gratis deelname. Verwittig je komst via prinsenpark@provincieantwerpen.be  Zo zijn we 

zeker dat het domein niet overspoeld wordt en iedereen kan genieten van de uitstap. 

Elke e-mail wordt beantwoord; niet tijdens weekends. 

Periode: van 1 april tot en met 13 juni 2021. 
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Duur:2 uur 

Info: Deelnameformulier is gratis te downloaden. Bij terugkomst kan je dit in de 

bijhorende brievenbus steken. 

Materialen zelf te  voorzien: pennen of potloden, eventueel harde kaft of klembord om 

deelnameformulier op te leggen 

Sanitaire stop: WC’s zijn toegankelijk, ontsmettingsgel zelf meenemen aub 

Schuilen en picknicken:er zijn verschillende schuilhutten in het park  

Ontdek ook: 

 6 speelzones met wist je datjes pad 

 Bomenwandeling 

 In het voetspoor van de herder(zie onderaan)voor de 3de graad 

 

Bijhorende opdrachten die je onderweg(vrijblijvend) kan doen : 

 Zoek een herdersstok in het bos en waan je zelf een herder (ga wel niet 

van de pad af aub, dit mag niet) 

 

 Schaap en herderspel : 

Verdeel de spelers in twee ploegen: schapen en herders. De ploeg van de herders telt 

een speler meer dan de schapenploeg. Alle herders bezitten dus een schaap uitgezonderd 

één speler. De herders staan naast elkaar op een rij. De schapen staan op een rij op een 

armlengte afstand voor de herders. De herder zonder schaap heeft echter een heel groot 

en mooi natuurgebied en wil graag zo veel mogelijk schapen hierop laten grazen. Hij zal 

dus schapen afnemen van de andere herders door: “Ik wil schaap … (naam van het 

schaap)” te roepen. Hij staat op een afstand van ongeveer zeven meter van de rij met 

schapen. Het schaap dat wordt geroepen, probeert te vluchten van zijn eigen herder. 

Deze herder kan dit voorkomen door zijn schaap te tikken voordat het bij de herder 

zonder schaap is. Als een schaap is getikt, keert het terug naar zijn eigen herder. Welke 

herder houdt het langst zijn schaap? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om ter langste MEIIIIIIII zeggen 

Wie heeft de langste adem en kan het langste MEIIIIII Zeggen ? Eerst per 2, dan steeds 

winnaars tegen elkaar zodat er 1 iemand overblijft en de grote winnaar is 

 

VOOR DE DERDE GRAAD 
 

In het Voetspoor van de herder! 
 

 

 
 
 

Treed je mee in “het voetspoor van de herder”?  

Aan de hand van 10 QR-codes kom je meer te weten over het Kempens schaap in het Prinsenpark, 

Kemp VZW en de samenwerking met het Prinsenpark en gezegdes over schapen .  

De leerkracht kan de uitleg van de QR codes op voorhand downloaden(A5 folder) en kan 

zo onderweg uitleg geven aan de leerlingen.  

Onderweg kan je bijhorende opdrachten doen(zie onder).  

Doelgroep: 3e  graad basisonderwijs  

Plaats van afspraak: zandbak(speelzone) achter nieuw gebouw  

Gratis deelname. Verwittig je komst via prinsenpark@provincieantwerpen.be  Zo zijn we 

zeker dat het domein niet overspoeld wordt en iedereen kan genieten van de uitstap. 

Elke e-mail wordt beantwoord; niet tijdens weekends.  

Periode: van 1 april tot en met 13 juni 2021.  
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Duur:2 uur  

Info: Uitleg QR codes(folder) kan je gratis op voorhand downloaden op deze website  

Materialen zelf te  voorzien:  pen, papier 

Sanitaire stop: WC’s zijn toegankelijk, ontsmettingsgel zelf meenemen aub  

Schuilen en picknicken:er zijn verschillende schuilhutten in het park   

Ontdek ook:  

 6 speelzones met wist je datjes pad  

 Bomenwandeling  

 Waar is Wolly?  

  

1…2…3…spaghettiiiiii: Stuur jij ons leuke foto's van je klasuitstap? 

De foto's kunnen gebruikt worden voor op onze social media en de website of drukwerk. 

Het is wel belangrijk dat ze voldoen aan de GDPR-regels (bescherming van de 

persoonsgegevens). D.w.z. dat de ouders of voogd toestemming hebben gegeven aan de 

school om foto's van hun kind te nemen én dat de foto's met derden mogen worden 

gedeeld en gebruikt voor hun communicatiemiddelen. 

Stuur de foto's, samen met de schriftelijke toestemming (mag ook in de e-mail), naar 

prinsenpark@provincieantwerpen.be. 

 

 

 Provinciaal Groendomein Prinsenpark 

Kastelsedijk 5 

2470 Retie 

 014 37 91 74 ǀ prinsenpark@provincieantwerpen.be 
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