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Over de vos…in het bos 
‘De vos..in het bos!’ is een theater-wandeling voor het hele gezin vanaf 3 jaar. 

Laat je mee voeren door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal en geniet van deze 

bijzondere wandeling. 

Volg de wegwijzers in het speelbos om de 6 episodes van het theaterverhaal te bekijken. Deze filmpjes 

kan je gratis bekijken door de QR-code met je smartphone te scannen. 

Over een hongerige vos die zin heeft in een malse eend, over een kip die heerlijke stenensoep maakt 

en over een haas die niet ten onder wil gaan. Over een slim varken, een gewiekste raaf en natuurlijk ook 

over... een wolf! 

De Vos… in het bos is gebaseerd op bekende en minder bekende fabels en is een bewerking van de 

voorstelling ‘Voilà, zei de Vos’.  

Wandelen wordt pas echt bijzonder als Vos en Wolf mee op pad gaan!  

Tip!  
Je kan de theater-wandeling meerdere keren doen en ook in de klas de verhaaltjes nog eens bekijken 

als je ze gescand hebt tijdens de wandeling. 

Spel Bart Embrechts en Alain Rinckhout | Muziek Jan Blieck | Kleding en attributen Miep Embrechts | 

Productieleiding An Lombaerts | Layout Miep Embrechts en Camille Huybrechts | Opname Robin 

Fasseur | Idee Jeroen Swyngedouw, CC Brasschaat | I.s.m. CC Brasschaat en met dank aan de Vlaamse 

Overheid 

Over Speelbos Driegoten 
Het bos is een samenwerking tussen het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse overheid, de 

gemeente Hamme en Regionaal Landschap Schelde-Durme. 

In het speelbos ligt de nadruk bewust op verbeelding en creativiteit. Ann Sels van het Regionaal 

Landschap Schelde-Durme en experte in speelnatuur, liet de grote speelhuizen en klimrekken 

achterwege : “In plaats van de klassieke speeltoestellen vinden kinderen in Driegoten ruimte om zelf 

hun spel in te vullen. Denk maar aan open plekken, kuilen en materialen om kampen mee te bouwen”, 

legt Sels uit. Je mag ook de paden verlaten, in tegenstelling tot andere bossen waar dat vaak verboden 

is.  

"De Vlaamse natuur is schaars", geeft Veerle Campens van het Agentschap Natuur en Bos toe. "Maar 

die natuur moet beleefd te worden." De houten sculpturen, gemaakt door kettingzaagkunstenaar Koen 

Vandewalle, stellen oude bosgeesten voor. Ze prikkelen de geest van de bezoekers en bieden spelopties 

aan. In het bos staan ook nog andere houtwerken. Zo kan je in het bos gedetailleerde dierensculpturen, 

een grote ligbank onder een boomkruin en een verhalenkring vinden. 



 

 

 

 

‘ Ik ben een Held’ naar Ted van Lieshout 

‘ Kikker’ naar Max Velthuijs 

‘ Dokter Deter’ naar Toon Tellegen 

‘ Van Jos en Peer’ naar Koos Meinderts 

‘ Onder ons gezegd en anders gezwegen 

‘ Vos en Haas’ naar Sylvia Vanden Heede 

‘ Samen in Bed ’naar Gerda Dendooven  

 

‘ Schaap met laarsjes’ naar Maritgen Matter 

‘ Olifant en Krokodil’ naar Max Velthuijs 

‘ De saaiste vader van hele wereld’ naar Koos Meinders 

‘ Z van zokken’ naar Gerard B. Berends. 

‘ Morgen was het feest’ naar Toon Tellegen 

‘ Streep!’ 

‘ Meneer Bruin en Meneer Groen’ 

 

Over theater anna’s steen 
Regisseur/acteur Bart Embrechts is de drijvende kracht achter Anna’s steen. 

Hij maakt sinds ’93 producties voor kinderen en zorgden voor een 14tal producties die samen met talent 

van buitenaf werden gecreëerd. Anna’s steen is in de loop der jaren vooral bekend om kwaliteitsvolle 

jeugdliteratuur op een beeldrijke, muzikale en originele manier op de planken te zetten. We bewerkten o.a. 

werk van Max Velthuijs, Syvia vanden Heede, Ted van Lieshout, Toon Tellegen, Gerda Dendooven, Maritgen 

Matter,….We kregen hiervoor verschillende keren een projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Meer info: www.annassteen.com 

Andere productie van theater Anna’s Steen zijn: 

 

Over CC Jan Tervaert 
CC Jan Tervaert is wat men noemt een ‘cultureel centrum’. Het opende zijn deuren voor het eerst op 1 

oktober 1993. Het biedt plaats aan iedereen die anderen wil ontmoeten en actief of passief wil 

deelnemen aan een uitgebreid cultuuraanbod, waarbij verenigingen, lokale organisatoren en de eigen 

programmering van het centrum gretig op elkaar inspelen. 

 

Meer info via www.jantervaert.be  

http://www.jantervaert.be/


 

 

 

  

plan je bezoek 

 

Makkelijk bereikbaar met de fiets of te voet! 

Toch met de auto? Parkeer hem dan op de daarvoor 

voorziene verharde parkeerstrook voor het bos. 



 

 

  

De kracht van cultuur in de natuur 
"De kinderen zouden in de open lucht moeten leven, oog in oog met de natuur die het lichaam versterkt, 

de ziel poëtisch maakt en er een nieuwsgierigheid in opwekt die waardevoller is voor het onderwijs dan 

alle grammaticaboeken van de wereld." - Alexandre Dumas 

Met dit ‘De Vos…in het bos’ project verplaatsen we een activiteit van binnen naar buiten. We gaan naar 

buiten, maar om het verhaal op de voorgrond te plaatsen is er tijdens de filmpjes bewust geen concrete 

interactie met de buitenomgeving. Dat doet geen afbreuk aan het welzijn en de gedragsveranderingen 

die de beleving in de omgeving met zich mee kan brengen. 

Tijdens de verwerking zoeken we uit hoe de omgeving kan worden gebruikt om de ervaring te verbeteren 

en te verankeren. De natuur is een krachtige leeromgeving. Ze zet aan tot actie en verrijkt de 

belevingswereld. 

Met de vos in het bos hebben we geprobeerd het verhaal echt in zijn context te plaatst. Dit zorgt ervoor 

dat het werkelijk tot leven komt en de kinderen zich midden in het verhaal wanen. Hoe meer het tot 

leven komt, hoe meer belangstelling, motivatie en nieuwsgierigheid je bij de leerlingen zult opmerken. 

 



 

 

 

  

Speelkriebels 



 

 

 

 

Beestenboel in het bos 
 

 Materiaal 

• Dierenkaartjes (bijlage) 

Ga in een cirkel staan. 

De kleuters trekken om de beurt een kaartje (zie bijlage) en begeven zich naar het midden van de cirkel. 

Op deze kaartjes staan verschillende dieren afgebeeld. De kleuters moeten het dier ‘na-apen’, de anderen 

raden welk dier de kleuter is. 

Bij de eerste keer dat het spel gespeeld wordt mogen er dierengeluiden gemaakt worden. 

Wanneer je het spel met de kleuters opnieuw speelt mogen er geen geluiden meer gemaakt worden.  

De kleuters mogen dan enkel hun lichaam gebruiken om duidelijk te maken welk dier ze zijn. 

 

 Doelen 

3.Muzische vorming – Drama 

3.2 de kleuters kunnen zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden 

Concretisering: De kleuters kunnen zich inleven in een dier uit digitale theatervoorstelling ‘De vos..in het bos’ 

die ze hebben waargenomen. 

 

4.Muzische vorming - Beweging 

4.6 de kleuters kunnen genieten van en belangstellend kijken naar een gevarieerd aanbod van 

lichaamsexpressie van kinderen en volwassenen 

Concretisering: De kleuters kunnen genieten van en belangstelling tonen voor de lichaamsexpressie van 

klasgenoten tijdens het uitbeelden van dieren. 

 

1.Natuur 

Levende en niet-levende natuur 

1.4 de kleuters kunnen organismen en gangbare materialen ordenen aan de hand van eenvoudige, 

zelf gevonden criteria 

Concretisering: De kleuters kunnen aan de hand van zelf gevonden criteria bepalen hoe ze een dier 

herkenbaar en realistisch uitbeelden. Op basis van specifieke kenmerken van dat dier. 



 

 

 

 

 

 

Stenensoepje 
 

 Materiaal 

• Afgesproken signaal of keukenwekker 

De kleuters stappen/lopen/huppelen/springen/… rond in een afgebakende zone van het bos. Wanneer 

de keukenwekker afgaat of op een afgesproken signaal staan de kleuters stil als stenen standbeelden. 

1 kleuter is de vos en probeert de standbeelden aan het lachen te brengen of hen te doen bewegen, 

zonder hen aan te raken. Hij maakt er een echt soepje van. De standbeelden die lachen of bewegen 

helpen nu mee met de vos. Lukt het hem om alle stenen in het soepje aan het pruttelen (lachen) te 

krijgen? 

 

 

 Doelen 

1.Lichamelijke opvoeding - motorische competenties 

Zelfredzaamheid in kindgerichte bewegingssituaties 

Bewegingsantwoorden 

1.32 de kleuters kunnen een gepast bewegingsantwoord geven op eenvoudige speltaken, 

bewegingsopdrachten, afspraken en regels 

Concretisering: De kleuters slagen er in om stil te blijven staan vanaf het afgesproken signaal weerklinkt. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Sluwe vos 
 

 Materiaal 

• Afgesproken rechthoekig speelveld of materiaal om een speelveld af te bakenen 

• Foto’s van de voorstelling (Bijlage) 

De vos wil te weten komen wat de dieren in het bos doen om hem te slim af te zijn, zodat hij er volgende 

keer niet opnieuw in trapt. Aan de hand van een spelletje laat hij de dieren verklappen wat ze precies 

hebben gedaan. Sluwe vos! 

Eén van de kleuters is de vos, hij staat in midden van de ruimte. De andere kleuters staan 

op een lijn aan de ene kant van de ruimte. De vos draait zich met zijn rug naar de juf/meester en sluit de 

ogen. De juf/meester laat een foto uit 1 van de 6 verhaaltjes zien. Nadien draait de vos zich om. De vos 

vraagt dan: “Wat hebben jullie gedaan?” . De andere kleuters beelden de handeling van op de foto uit het 

verhaal uit (bijvoorbeeld; stenensoep maken, boodschappen doen, een quiz spelen, …) 

De vos  benoemt de handeling. 

Als het juist is, dan lopen alle kleuters zo snel mogelijk tot aan de overkant van het terrein. 

Ondertussen tikt de vos zoveel mogelijk kleuters. Wie getikt wordt mag de sluwe vos helpen om de 

volgende spelbeurt de kleuters te helpen tikken. Als het fout is dan blijven de kleuters uitbeelden. 

 

 Doelen 

3.Muzische vorming – Drama 

3.2 de kleuters kunnen zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden 

Concretisering: De kleuters kunnen zich inleven in een dier uit digitale theatervoorstelling ‘De vos..in het bos’ 

die ze hebben waargenomen. Ze kunnen handelingen van dat personage uitbeelden. 

 

6.Muzische vorming - Attitudes 

6.3 de kleuters kunnen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun eigen expressie-stijl 

tonen 

Concretisering: De kleuters voelen zich zelfzeker en competent in het uitbeelden. Ze voelen zich voldoende 

vertrouwd om volgens hun eigen expressiemogelijkheden een handeling uit te beelden. 



 

 

 

  

Vossen en vogels 
 

 Materiaal 

• Afgesproken rechthoekig speelveld of materiaal om een speelveld af te bakenen 

Spreek een rechthoekig speelveld af. De groep wordt in tweeën gesplitst; de ene helft zijn de vossen, 

andere helft vogels. Deze staan tegenover elkaar in het midden van een speelveld. De juf of meester 

verzint een verhaaltje met in de hoofdrol vossen en vogels. Zodra er vossen genoemd worden in het 

verhaal moeten deze zo snel mogelijk naar de zijkant van het veld rennen en de vogels moeten hen 

proberen tikken. Wordt er vogels geroepen, is het andersom. Wie getikt is blijft aan de zijlijn staan. 

Het team dat als eerste de andere volledig heeft afgetikt, wint. 

 

 

 Doelen 

1.Nederlands luisteren 

1.5 de kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen 

Concretisering: De kleuters luisteren en begrijpen het verhaal van de vossen en de vogels. 

 

4.Muzische vorming - Beweging 

4.4 de kleuters kunnen waargenomen klanken omzetten in beweging 

Concretisering: De kleuters kunnen de auditieve verschillen tussen vossen en vogels herkennen en reageren 

gepast op de aangeboden prikkel door al dan niet weg te rennen. 



 

 

  

Kringgesprek 
 

In ons speelbos is er een zitcirkel gemaakt van boomstronken. Je kan hem vinden bij meneer uil. 

Neem plaats met de klas en laat je fantasie de vrije loop tijdens een ontspannen 

kringsgesprek/brainstorm.  

 

Als jij een sappig diertje zou zijn. 

Hoe zou jij  de vos te slim af zijn? 

 

 Doelen 

1.Mens 

1.3 de kleuters tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden 

Concretisering: De kleuters voelen zich competent om voor de groep te spreken. Ze durven zich uit te 

drukken en op te komen voor hun eigen ideeën. 

 

6.Muzische vorming - Attitudes 

6.5 de kleuters kunnen genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie 

in 'kunstwerken' 

Concretisering: De kleuters kunnen genieten van het fantaseren over een eigen fabel. 

 

1.Nederlands luisteren 

1.6 de kleuters kunnen de bereidheid vertonen om naar elkaar te luisteren en om zich in te leven 

in een boodschap 

Concretisering: De kleuters luisteren naar elkaar tijdens het kringgesprek en wachten hun beurt af. 

 

2.Nederlands spreken 

2.10 de kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit eigen 

verbeelding/beleving hierop inspelen. 

Concretisering: De kleuters kunnen  zich inleven in de fantasie van zichzelf en van anderen. 



 

 

 

   

 

  

Lied van de Vos 
Wie is de baas van het grote bos? 

De vos, de vos , de vos! 

En wie is er nooit de klos? 

De vos, de vos , de vos! 

Wie eet er graag een kippetje of twee 

Maar een eendje dat is ook OK? 

Ref( wals)  

De vos, de vos , de vos, de vos , de vos! 

de vos, de vos is los! 2x 

Wie heeft de mooiste staart? 

De vos, de vos , de vos! 

Wie is er een echte gulzegaard? 

De vos, de vos , de vos! 

Geen hek dat hem tegenhoudt, 

’t is best dat je hem niet vertrouwd! 

Ref( wals)  

De vos, de vos , de vos, de vos , de vos! 

de vos, de vos is los! 2x 

Wie is niet bang voor een eindje te lopen? 

De vos, de vos ,de vos! 

Als hij op en konijntje zit te hopen… 

De vos , de vos , de vos! 

Want strekt de vos zijn staart, 

Ren dan maar snel naar huis en haard! 

Ref( wals)  

De vos, de vos , de vos, de vos , de vos! 

de vos, de vos is los! 2x 

( Allemaal!) De vos, de vos , de vos, de vos , de vos! 

de vos, de vos is los! 2x 

Tip! 

Verzin samen met de kinderen 

een leuk dansje of geef hen de 

kans om hun eigen vrije 

expressiemogelijkheden te 

exploreren. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graag nodig ik u uit verder na te denken over mogelijke verwerkingen en foto’s, feedback, tips of 

opmerkingen te delen via de website https://vosinhetspeelbos.weebly.com  

 

Bedankt voor jullie bezoek aan onze vos!  

Wij hebben er alvast van genoten om dit leuke initiatief in onze gemeente te kunnen aanbieden. 

 

Met vriendelijke groeten 

Team-CC Jan Tervaert 

https://vosinhetspeelbos.weebly.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  


