Zoveel te doen
Wat kun je allemaal op het terrein van De Wolfskuil doen met kinderen? Heel veel!
Eerst even een overzicht wat er te vinden is op het terrein:
- Sportveld met volleybalnet om een balletje te slaan en
een goal om een balletje te trappen
- Speeltuin met schommels en duikelrek
- Tafeltennistafels
- Schaak en dambord
- Klimtoren
- Zandbak en speelhuisje met kleine glijbaan voor peuters
- Jeu de Boules baan (ballen zijn te huur bij de receptie)
- Een oranje paaltjes wandelroute door ons bos, van
ongeveer 20 minuten een leuke manier om te het bos te ontdekken.

Spelen
Er zijn enkele spelen te vinden in de accommodatie. Daarnaast kun je bij de receptie de volgende
spellen of spelmateriaal lenen of huren:
- ballen: voetbal, pingpongballetjes met badge, Jeu de Boules ballen.
- Kubb
- Reuze Jenga
- Reuze scrabble
- Sjoelbak
- Bingo
- Touwtrekt touw ,stelten, klossen, skilatten, blikgooien, trekmat (dit is zeskamp materiaal)
- Fotokompastocht van in totaal 5 kilometer naar een uitkijktoren.
- Klootschieten inclusief route
- Safarispel, combinatie tussen levend ganzenborden en monopoly. Duur 1,5 tot 2 uur, vanaf 10 jaar,
minimaal 4 personen
Het bos heb je als speeltuin! We hebben enkele leuke activiteiten en spelletjes voor jullie op een
rij gezet:
- Ga samen een hut bouwen in het bos. Verzamel allemaal verschillende takken en bouwen maar. Of
maak een wedstrijd wie de mooiste hut kan bouwen! Als die goed gelukt is kun je wellicht samen
een broodje eten in de hut.
- Welke vogels zie je in het bos? Zoek ze op de vogelkaart op die je van ons krijgt.
- Ga op zoek naar sporen of holletjes van dieren. Als je goed kijkt zie je er een heleboel. Op internet
kun je verschillende spoorkaarten vinden.
- Het bos is de plek voor leuke spelletjes! Ga bijvoorbeeld verstoppertje spelen, wel even afspreken
tot hoe ver je mag verstoppen. Wil je het een keer wat anders spelen? Laat 1 persoon zich
verstoppen. De anderen gaan diegene zoeken. Heb je hem gevonden? Dan verklap je niks maar ga je
stil bij zitten, tot dat iedereen op de verstop plek is!

- Boom tikkertje. Natuurlijk kun je gewoon tikkertje spelen. Maar je kunt in het bos ook een andere
variant spelen namelijk boom tikkertje. Heb je een boom vast dan ben je veilig. Snel rennen naar een
volgende boom, of wordt je dan net getikt? Blijf je trouwens te lang bij een zelfde boom dan ben je
af.
- Blinde boom mannetje:
Dit spel kan je het beste in tweetallen spelen . De één doet een blinddoek om (bijvoorbeeld een
schone theedoek). De ander begeleidt degene met blinddoek tijdens een korte wandeling naar een
boom (of struik). Bevoel de boom goed: voel je een ruwe of gladde stam, heeft de boom zijtakken of
ergens een holte? Sla je armen of handen om de stam en rek je uit om te voelen of de boom groter
is dan jijzelf. Loop geblinddoekt terug naar de beginplek en kijk of je kunt raden welke boom de
voelboom was. Je zult zien dat je nu heel anders naar een boom kijkt.
- Natuurbingo:
Bedenk samen een lijstje met dingen die je kunt ontdekken in het bos. Denk aan een dennenappel,
takjes, een bloemetje, een steentje etc. Vervolgens ga je samen een wandeling in het bos maken, elk
kind neemt een eierendoos of zak mee om de gevonden spullen in te doen. Diegene die het eerst
alle schatten heeft gevonden heeft de natuurbingo gewonnen. NB. Op internet zijn verschillend
natuurbingo kaarten te vinden (o.a. op Pinterest).
- Heb je de natuurbingo gedaan? Ga dan een klein zoekspelletje doen met de spullen die je hebt
verzameld. Leg 10 voorwerpen op de tafel. Iedereen kijkt 1 minuut en dan leg je er een theedoek
over. Je pakt 1 voorwerp weg zonder dat de anderen dit zien. Raden ze welk voorwerp weg is?
- Ga kegelen met grote dennenappels! Maak van 9 dennenappels een driehoek en gooi met een bal
of 10e dennenappel de kegels om. Of speel dennenappel dart: Teken een grote cirkel in de aarde,
met daarbinnen vier kleinere en een roos – ieder voorzien van punten. Vanaf een door jou getrokken
startlijn, mikt iedereen drie dennenappels (of eikels, of kastanjes) op de cirkels.
- Probeer eens een kunstwerk te maken van materiaal uit het bos.
Veel plezier met elkaar!

