Ed, de eekhoorn, stelt voor:
Alle info op : http://www.vks-bosvriendje.be/bosleerpad/leerpad0.htm

Wat?
Educatief natuurleerpad voor jonge kinderen over ongeveer 1 km door de gemeentelijke bossen van Lichtaart.
Avontuurlijke bospaadjes met 7 stopplaatsen voor poppenkast,
spelletjes en interactief ontdekkingsspel.
Een aangepast verhaal vormt de rode draad bij dit leerpad en speelt in op alle aspecten van het
ontwikkelingsplan.
Keuze uit 3 themaverhalen op hetzelfde traject.
1.Het Eekhoorntjespad:
Ga met Ed de eekhoorn op stap en maak op een speelse manier
kennis met het bos en zijn bewoners.
2.Het Indianenpad:
Karel konijn en Ed de eekhoorn leren je als echte indianen het bos
ontdekken met al je zintuigen.
3.Het Piepeloerebergepad:
Ben je een goede speurneus? Zoek dan samen met Ed de eekhoorn
sporen van leven en ontdek wat er “piept”, “loert” of “verborgen” zit in
het bos.

Voor wie?
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Klasgroepen van maximum 25 kinderen.
Niet meer dan 2 groepen tegelijkertijd.
Kinderclubs of erkende verenigingen op speciaal verzoek.

Waar en wanneer?
Voor begeleide groepen: start vanuit de kleuterschool 't Bosvriendje aan de Poederleesteenweg 67 te 2460
Lichtaart. In de periode van 21 maart tot eind juni en vanaf 1 september tot 30 oktober. Alleen op de gewone
schooldagen. Niet meer dan 2 groepen tegelijkertijd. Inschrijven noodzakelijk.

Duur van de avontuurlijke tocht: 2.5u. tot 3 uur / ingekorte versie voor de jongste kleuters mogelijk.
Kan ( indien gewenst) gecombineerd worden met een pick-nick na de tocht en spel in het indianenspeelbos

Kleuterfit-o-meter
Voor groepen die er een daguitstap willen van maken is er een kindvriendelijk indianenspeelbos met een
heuse fit-o-meter op kindermaat die niet alleen inspeelt op al de aspecten van de motorische ontwikkeling
maar ook heel veel elementen van de natuur combineert.
Aparte reservaties voor de kleuterfit-o-meter zijn ook mogelijk voor een voor- of namiddag.

Nieuw aanbod op het natuurleerpad: Het grote natuurspel van Ed de eekhoorn
Integratiespel voor kinderen van de laatste kleuterklas samen met kinderen van het 1 ste leerjaar
Een speels en boeiend natuurspel voor kinderen, waarbij zowel de sociale, cognitieve, zintuiglijke als de
motorische vaardigheden aan bod komen .
Via een poppenkastverhaal aanvaarden ze de uitdaging om samen met de dieren van het bos op tocht te gaan
en door het uitvoeren van allerlei natuuropdrachten mee te dingen naar de eerste prijs.
Wie wordt de winnaar van het grote natuurspel? Ook geschikt als competitiespel voor 1ste en 2de leerjaar
Aantal deelnemertjes : minimum 40 kinderen / maximum 75 kinderen

Inschrijving voor begeleiding van groepen: op afspraak. Contactadressen:
Coördinator v/h leerpad
Hermans Josephine
Plaats 21, 2460 Lichtaart
Tel./fax 014/554175
E-mail: hermansj@scarlet.be

Kleuterschool 't Bosvriendje
Poederleesteenweg 67
2460 Lichtaart
Tel./fax 014/557040
E-mail: bosvriendje@telenet.be

Tarieven:
(ter plaatse contant te betalen tegen ontvangstbewijs):
-Begeleide wandeling met vertelster + materiaal voor ongeveer 3 uur: per kind € 2 met een minimumbedrag van
€ 40 per groep.(versnapering onderweg + verrassing op het einde van de tocht inbegrepen.)
-Gebruik van de picknickplaats na de wandeling en spelen in het indianenbos met aangepaste kleuterfit-o-meter :
in combinatie met het natuurleerpad + 10euro ( voor maximum 2 groepen)
-Aparte reservatie van het indianenspeelbos met aangepaste kleuterfit-o-meter voor een voor- of namiddag
sportief en gezond speelplezier (zonder natuurleerpad) 1 euro per kind met een minimum van 20 euro per groep.

