
creatief en speels parcours met opdrachten over het bos in 
relatie tot de mens

Herbos jezelf

OMSCHRIJVING
We nodigen de kinderen en de leerkracht uit om zich 
geestelijk en lichamelijk te herbossen. Het bos nodigt 
ons uit om te bewegen, om de bosgroet te doen en om 
een kunstwerk te maken. Op een expressieve manier 
ontdekken we welke stoffen uit bladeren, bloemen en 
schors goed zijn voor ons. We leren de bomen van het bos 
kennen en zoeken schuilplaatsen waar dieren hun heil 
kunnen vinden tussen zijn takken en bladeren. Nadat we 
ook de gezondheid van het bos hebben onderzocht keren 
we als herboren terug naar de klas.

DOELGROEP
Palingbeek: 1ste, 2de en 3de graad 
Bulskampveld: 2de graad lager on-
derwijs

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart - juni en
september - november

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

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum



Herbos jezelf
Het bos is een vijfsterren ontspanningsoord!
We onderzoeken de relatie tussen onze gezondheid en de 
rol die bossen daarin spelen, maar gaan ook na hoe gezond 
onze bossen zijn.

In deze module wordt op een groot aantal verschillende, 
creatieve en actieve manieren bewezen dat bossen heel 
waardevol en belangrijk zijn.

De module gaat van start met een inleidend verhaal, 
waarbij de begeleider van het bezoekerscentrum 
de kinderen welkom heet. Hij/zij is gekleed met een 
mantel met zakken gevuld met allerhande voorwerpen 
De kinderen zoeken tijdens een groepsgesprek bij elk 
voorwerp de link met het bos.

Naargelang de graad waarin de module wordt gegeven, 
wordt een selectie uit onderstaande opdrachtjes gemaakt.
In een aantal stappen wordt gekomen tot het volledig 
‘herbossen’ van de kinderen:
Bescherming bij het binnengaan van het bos
- De kinderen zoeken elk een blad of een vrucht om rond 

de hals te hangen.

Geestelijk goedvoelen
- Genieten van de oerelementen met alle zintuigen.
- Doorgeefverhaal: met voorwerpen uit het bos.
- Kunstwerk maken: met allerlei materialen uit het bos.
- Rollenspel: elk kind wordt een figuur: de boswachter, de 

wandelaar, konijn, vlinder, spin…

Lichamelijk goedvoelen
- uitbeelden van dieren en bomen, fit-o-meteroefeningen...

Lichamelijk genezen
- Medicinaal en volksgeloof - Bij verschillende bomen, 

struiken en bloemen beelden enkele leerlingen situaties 
uit. De anderen raden wat de link is met de boom, struik 
of bloem.

De gezondheid van het bos
- Zoek een blad van een boom dat je mooi vindt: 

verschillende soorten bomen in het bos
- Zoek de dikste boom: bomen van verschillende leeftijden 

in het bos
- Zoek in de strooisellaag bladeren of takken, naalden of 

zaden die aan het verteren zijn: veel dood hout
- Wordt een dier van het bos en zeg waar je woont: spel 

met maskers: veel schuilplaatsen in het bos
- Zoek een boom die volgens jou uit het bos gehaald mag 

worden: een gezond bos is ook een bos waarvan je het 
hout kan gebruiken.

- Zoek iets wat de mens in het bos heeft gedaan.

De module sluit af met een evaluatie en/of een 
afscheidsgroet aan het bos.
In spelvorm herhalen we de begrippen die aan bod kwamen.


