Dag vrienden,
Ook voor deze welverdiende paasvakantie hebben wij iets kleins in elkaar gestoken.
Mocht je enkele foto’s maken, mag je die altijd met ons delen door #oudersvoorkleuters
aan je verhaal toe te voegen. Achteraan vind je een plannetje. Veel plezier!
Klas: …………………………………………….
Naam: …………………………………………………………………………
STARTPUNT WANDELING
Start aan de schoolpoort van KLEUTERSCHOOL GAVERLAND, Gaverlandstraat 111.
Voor we vertrekken… eerst even goed kijken en voelen:
 Zie jij de grote paaseieren?
 Kan jij de patroontjes volgen met je vinger?
Loop richting deze kast.
Een kast buiten, raar zou je denken… Toch niet.
Heb je een leuk boek, cd, dvd of spelletje dat je niet meer gebruikt? Leg het dan hier.
Zo kan je er iemand anders een plezier mee doen!
Zie je iets leuk, neem het maar mee!
Sla ’t Ezelsdammeke in, stop even aan het bankje.
In welk jaar werd de fietspool van de lagere school OLV van Gaverland opgericht?
Antwoord: ……………………
Als je geluk hebt, dan kom je in dit wegeltje een lieve ezel tegen. Wat is zijn naam?
Antwoord: ……………………………………
Je wandelt ook voorbij de speelplaats. Hoeveel paddenstoelen tel jij?
Antwoord: ……………………
Wandel verder tot je aan deze speeltuin komt.
Wat vind je niet terug?
0 een glijbaan
0 een klimrek
0 een schommel
En nu… SPEELTIJD, veel plezier!

Aan het grote klimrek draai je naar links.
Je loopt nu recht naar een mooi groot gebouw: de kapel van Gaverland.
Wandel deze wegel uit tot je een park met beelden tegen komt.
Hoe heet deze plek?
Antwoord: …………………………………………….

Dit is een plek waar mensen het even stil maken.
Wandel langs de verschillende staties/beelden.
Wat hoor, zie en ruik je terwijl je voorbij de witte beelden loopt?


Ik hoor …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Ik zie …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Ik ruik …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Welk beeld kwam je eerst tegen? Zet hieronder een kruisje.

□

□

□

Steek over aan het zebrapad.
Je staat nu voor een grote deur.
Staat de deur open? Breng dan zeker een kort bezoekje.
Iedereen is hier welkom!
(Denk aan je mondmasker.)
Wat staat er rechts van de deur?
Antwoord: …………………………………………………………………….
Steek over aan het zebrapad, richting het groene park “den ouden Beeweg”.
Het park is onze laatste stop.
Dit is een hele leuke speelplek.
Vind jij de 10 paasafbeeldingen die hier verstopt zijn?
TIP:
Als je geluk hebt, kan je rond het park een lekker fris of warm drankje verkrijgen.
Als dit niet het geval is, is dit een reden om zeker nog eens terug te komen!
EINDHALTE
Drop je formulier in de brievenbus van de school.
Fijn dat je erbij was, we hopen dat je ervan genoten hebt.
Je mag hieronder altijd een reactie achterlaten.
Groetjes,
Ouders voor Kleuters
Contact: info@oudersvoorkleuters.be
En niet vergeten:
Online shoppen via https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/oudersvoorkleuters.

Totale lengte van de wandeling: 1.3KM

