
Speels parcours vol oriëntatieopdrachten

Beleef het landschap met 
Piep de bosmuis
OMSCHRIJVING
Piep de Bosmuis nodigt de kinderen uit voor een verkennen 
de tocht in het domein. Piep ziet, hoort en ruikt allerlei 
dingen waar wij nooit op letten. De kinderen gaan, net 
als de bosmuis, met al hun zintuigen aan de slag om het 
landschap in het Bulskampveld op een andere manier te 
ontdekken. Hierbij leren ze gericht waarnemen. Ze kijken 
naar vormen en kleuren, ze voelen en zoeken, ze ruiken 
en horen. Al spelend leren ze zich oriënteren en maken ze 
kennis met diverse landschapselementen.   
Deze activiteit kan de aanzet zijn om nadien in je eigen 
schoolomgeving aan de slag te gaan rond het landschap, 
het weer, de seizoenen ...

DOELGROEP 1ste leerjaar lager onderwijs   

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE april – juni en  
september – oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Beleef het landschap met Piep de bosmuis 
Piep ziet, hoort en ruikt allerlei dingen waar wij nooit op 
letten. De kinderen gaan, net als de bosmuis, met al hun 
zintuigen aan de slag om het landschap op een andere 
manier te ontdekken. Een inleidend spel rond het voedsel 
van de bosmuis, verdeelt de klas in kleinere groepjes.

Samen met Piep de Bosmuis vertrekken de kinderen op 
een verkennende tocht vol opdrachten. De kinderen volgen 
het parcours op een plattegrond waar ze foto’s op moeten 
kleven.

Piep kijkt rond, in de lucht en op de grond
De kinderen bestuderen verschillende kaartjes en 
onderzoeken op welk kaartje iets afgebeeld staat dat 
Piep kan zien. Een landschapskijker laat de kinderen nog 
gerichter waarnemen. 

Piep beweegt
Een loop- en jaagspel toont de kinderen welke dieren graag 
eens een muisje lusten... maar laat ze ook kennismaken 
met de begrippen op, onder, achter, voor… Een verhaal 
daagt de kinderen ten slotte uit zo snel mogelijk de juiste 
positie t.o.v. enkele lange touwen in te nemen.

Piep gaat op reis
Twee lange touwen en enkele oriënteringskaarten 
vormen de basis voor een grote windroos. De kinderen 
maken associaties zoals ‘in het zuiden is het warm’ en ‘in 
het noorden staat een sneeuwman’ en proberen zich te 
oriënteren.

Piep wil meten om te weten
Piep vraagt zich af in hoeveel sprongen de kinderen een 
bepaalde boom kunnen bereiken. Er wordt geschat, 
gesprongen en geteld. Met gekleurde linten van 
verschillende lengtes meten de kinderen ten slotte de 
afstand.

Piep voelt zich verbonden
Sommige muisjes maken, als ze op stap gaan, een lange 
slinger met hun jongen. Zo verliezen ze niemand. Piep wil 
dat zijn kindjes met de korte stukjes touw (lint) een heel 
lang touw (lint) maken en zich met elkaar verbinden.

Piep wil een nieuw holletje maken
Samen met Piep onderzoeken de kinderen de bodem en 
het weer in de hoop zo een nieuwe locatie voor een holletje 
te vinden. Het holletje mag niet onderlopen bij regen en 
moet een beetje verscholen liggen.

Piep zet zijn bril op
Met kijkkaders en opzetloepjes bestuderen de kinderen de 
omgeving van het nieuwe holletje. Ze zoeken diertjes en 
vergelijken bloemen en blaadjes.

Piep is blij met de wereld
Piep is zo blij met alles dat hij het uitzingt van vreugde. Hij 
wil dat de kinderen zijn liedje meezingen en zijn bosmuis-
kangoeroedansje leren.

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst 
Natuur- en Milieueducatie van de provincie West-
Vlaanderen.


