
Inkijkexemplaar
(opdracht 1 en opdracht 2)





Beste leerkracht of begeleider,

Fijn dat je op stap gaat met een groepje kinderen. Als je dit  
boekje meeneemt, wordt ‘De Vos… in het bos’ een nóg leukere  
theaterwandeling!

Tijdens de boswandeling kom je verschillende bordjes 
met QR-codes tegen. Als je die scant met je tablet, krijg je filmpjes 
te zien. Samen met de vos maakten we bij elk filmpje een opdrachtje of spelletje.

Dit boekje bevat iets meer informatie over de opdrachten die de kinderen zullen 
uitvoeren. De extra instructies herken je aan het info-icoon. Soms geven we ook 
tips om de theaterwandeling in de klas of opvang verder te zetten. Je kan  
bijvoorbeeld samen met de Vos knutselen of enkele themaboeken uit het  
promostandje in de bib lenen.

Tussen de filmpjes door, kan je zoeken naar verstopte dieren. Schrijf de dierennaam 
in het kadertje onderaan elk blad en voeg ze samen in het kruiswoordraadsel  
achteraan dit boekje. Als de kinderen hun woord inleveren in de bib, winnen ze  
misschien wel een leuke prijs!

Praktische info
 » De wandeling start en eindigt bij de ingang van provinciaal domein  

Den Blakken (Wegvoeringstraat 308, Wetteren).
 » Er is een (kleine) parking voor auto’s en fietsen.
 » Om de QR-codes te scannen heb je een smartphone of tablet nodig met een 

4G-verbinding.
 »  Tip! Heb je geen 4G op je tablet? Maak dan een hotspot aan  

met je smartphone en verbind je tablet daarmee.
 » De wandeling is 1,5 km lang. Reken ongeveer 1,5 uur voor het hele avontuur. Het 

parcours is bewegwijzerd. Het wandelplannetje op de achterzijde helpt om op 
het juiste pad te blijven.

 » De wandelpaden zijn makkelijk toegankelijk, ook met een buggy.  
Bij regenweer zijn waterdichte stapschoenen geen overbodige luxe.

 » Het verhaal is ideaal voor kinderen tussen 4 en 8 jaar.



Er leven heel wat dieren in het bos: vossen, vogels, konijntjes, … Zien jullie deze 
diertjes tijdens de wandeling? BINGO! Kruis ze maar aan. Maar ssst! Stilletjes zijn, 
anders verstoppen ze zich en zullen jullie ze niet vinden!

De vos en ...  
de wolf

KRAK! Hoorde je dat? Hier zit een dier verstopt in het bos. Vind jij welk? Schrijf het in 
de vakjes hieronder.
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roodborstje egel worm

muis vos ekster

eekhoorn duif kraai

Deze zoekopdracht stopt niet na het eerste filmpje. Herinner de kinderen 
er tijdens de wandeling soms aan.



De hongerige vos en ...  
het kippetje
Vossen eten graag malse kippetjes. En kippetjes eten graag… soep! Wat eten jullie 
het liefst? En kan je dat maken met ingrediënten uit het bos? Gebruik je fantasie!

Sssssttt... Ook hier zit een dier verscholen tussen de bomen. Die wil misschien ook wat soep. 
Vind jij welk dier ook een kopje lust?
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Laat elk kind zijn of haar lievelingsgerecht kiezen. Vraag hen: “Waarmee 
maak je dat? Welke ingrediënten vind je in het bos?” Wees creatief: takken 
kunnen frietjes zijn, kastanjebolsters bitterballen, dennenappels  
gehaktballetjes en blaadjes boterhamsneetjes.



STAP 1: denk aan je lievelingsgerecht. Dat van ons is… bitterballen met frietjes!  
Wat zit daar allemaal in?

STAP 3: schilder je ingrediënten in de juiste 
kleur.

STAP 4: stel je gerecht samen op een papieren 
bordje. Plak alles vast. En dan smakelijk … Maar 
euh… Niet echt hé, want stokjes en  
kastanjebolsters kan je niet opeten.

STAP 2: verzamel al je ‘ingrediënten’ in het bos: 
rietstengels of kleine stokjes voor de frietjes en 
kastanjebolsters als bitterballen.

Verzamel alle ingrediënten in de papieren zak en neem ze mee naar de 
klas. Schilder ze in de kleur van het echte ingrediënt en plak ze op een 
papieren bordje. Maak alles zo echt mogelijk!



Wandelroute
Start- en eindpunt: provinciaal domein Den Blakken, 
Wegvoeringstraat 308, Wetteren 
Er is een kleine parking ter plekke.
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