
feest met eenvoudige belevingsopdrachten
in de natuur

Kriebel en Wiebel

OMSCHRIJVING
Kriebel is een bijtje dat kriebelt. Wiebel is een zonnebloem 
die jarig is. De kinderen maken kennis met deze twee dikke 
vrienden. De bij vraagt de kinderen om haar te helpen bij 
het verjaardagsfeest. In kleine groepjes - tot zes kinderen 
per groep – voeren ze opdrachten uit in het domein. 
De kinderen verzamelen op een speelse wijze de
basiselementen van de natuur: aarde, takken, blaadjes, 
gras, stenen en water. Hierin worden gevonden kriebel-
beestjes geplaatst. 
Met eenvoudige hulpmiddelen zoals een emmer en een le-
pel worden tijdens het uitvoeren van de veldwerkopdrach-
ten alle motorische vaardigheden aangescherpt. 
De opeenvolgende doe-opdrachtjes brengen afwisseling in 
het geheel.

DOELGROEP 1ste en 2de kleuter 

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



Kriebel en Wiebel
Kennismaking met Kriebel en Wiebel 
De kinderen maken kennis met twee dikke vrienden: 
Wiebel, de zonnebloem en Kriebel, de honingbij. Kriebel 
kan overal heen vliegen en allerlei avonturen beleven. 
Wiebel daarentegen heeft geen vleugels of pootjes en 
moet altijd op dezelfde plaats blijven staan. Daar is Wiebel 
soms heel verdrietig om. Gelukkig komt Kriebel haar vaak 
bezoeken. Als verrassing wil kriebel een verjaardagsfeest 
organiseren voor de zonnebloem. Ze kan dat niet alleen en 
roept de hulp in van de kinderen.

Bijenmanieren
Om mee te kunnen helpen moeten de kinderen eerst een 
beetje als een bij worden. Ze leren hoe een bij zoemt, vliegt 
en danst. Ze doen spelletjes om bloemen en hun kleuren te 
herkennen.

Een feestje bouwen 
Kriebel neemt al zoemend en vliegend de kinderen mee 
naar de plaats waar het feest zal doorgaan. Het is nu aan 
de kinderen om alle benodigdheden voor het feest in de 
omgeving te zoeken en te verzamelen. De kinderen wor-
den verdeeld in groepjes van maximum vijf kinderen. Elk 
groepje wordt ondersteund door één begeleider (leer-
kracht of (natuur)ouder). 
Een dobbelsteen geeft aan welke opdrachten de kinderen 
moeten uitvoeren. Deze actieve opdrachten zijn zeer afwis-
selend van aard, werken in op de fantasie van de kinderen 
en laten hen kennismaken met eenvoudige elementen uit 
de natuur die ze later misschien ook in de eigen tuin of op 
een andere “groene” plaats zullen waarnemen. 

Aan de hand van opdrachten verzamelen ze water, aarde, 
hooi, stenen, bladeren en takken. Met het verzamelde 
materiaal kunnen de kinderen de feestkamer inrichten. Nu 
ontbreken alleen de vriendjes nog. De kinderen speuren in 
de omgeving achter kriebeldiertjes en scheppen met een 
visnetje waterdiertjes uit de poel. Alle vriendjes worden 
verzameld in de feestkamer. 

Ook Wiebel wordt er bij gehaald. De kinderen zingen een 
mooi verjaardagslied en geven Wiebel als geschenkje ver-
se aarde in haar bloempot. 
Tot slot laten ze Kriebel en Wiebel achter om verder feest 
te vieren. Kriebel is reuzenblij met de hulp van de kinde-
ren en geeft alle kinderen een dikke zoen. Tot de volgende 
keer!

Graag vragen we per zes kinderen een begeleider. De 
begeleider van het bezoekerscentrum neemt alvast zes 
kindjes mee op stap, uzelf als leerkracht ook, maar voor de 
andere kinderen moet er ook een begeleider voorzien wor-
den. Er wordt gevraagd om aangepaste kledij te voorzien, 
alsook naametiketten. Zo kunnen de kinderen nog meer 
betrokken worden bij de activiteit. Er wordt een pauze 
voorzien waarin de kinderen een eigen koekje/stukje fruit 
en drankje kunnen nuttigen. Er kan ook een toiletbezoek 
ingelast worden.

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst 
Natuur- en Milieueducatie van de provincie Oost-Vlaande-
ren en afgestemd op de eigen locatie door de dienst 
Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


