
Beste ouders, 

Naar aanleiding van een nieuw project wil ik jullie graag informeren over onze avonturentochten in 

het bos. Deze zijn niet alleen tijdens deze coronatijden een voordeel, ze zijn ook positief voor de 

ontwikkeling van jullie kleuter daar de leerkansen er zomaar voor het grijpen liggen: 

• De natuur ligt vol materiaal dat uitnodigt tot onderzoeken en ontdekken.  

• De natuur prikkelt alle zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven.  

• De natuur biedt kansen tot sociale ontwikkeling: samen op stap gaan, samen genieten, 

samen onderzoeken, samen hutten bouwen ...  

• De natuur biedt ook materiaal, situaties en mogelijkheden voor taalkundige, wiskundige en 

muzische activiteiten.  

• De natuur prikkelt de fantasie.  

• De kinderen leren eerbied hebben voor de natuur.  

• De kinderen ontdekken de veranderingen van de seizoenen.  

• In de natuur kan je tot rust komen. 

• Een plaats met vele mogelijkheden voor belevingsactiviteiten. 

• De natuur is de ideale plaats voor de ontwikkeling van de grove motoriek.  

• …  

Kortom, de natuur biedt een schat aan ontwikkelingskansen voor het jonge kind! 

Naast het gebruiken van de speelplaats om leerkansen en spelletjes aan te brengen, een verhaal te 

vertellen in de tuin, … zullen we dit schooljaar frequent naar het bos gaan. Overeengekomen met 

Ten berg zullen wij elke vrijdagnamiddag (ook bij matig regenweer), onder voorbehoud van hun 

bezetting, op avonturentocht gaan. Mag ik daarom vragen om op vrijdag jullie kleuter aangepaste 

kledij aan te trekken? 

• Graag een oude lange broek tegen schurende takken, netels,… 

• Laarzen of stevige stapschoenen 

• Een goede regenjas met kap 

Geven jullie ook een plastiekzak en handdoek mee naar de klas? Gelieve deze te naamtekenen! 

Indien een avonturentocht om één of andere reden niet kan doorgaan, zullen jullie dit via mail 

vernemen. Jullie mogen steeds een update verwachten van al onze avonturen! 

Avontuurlijke groetjes, 

Juf Jolien 


