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Kleuterwandeling - 3,65km 

Deze wandelzoektocht is aangepast aan het niveau van de kleuters. De wegen zijn verhard en 

onverhard.  De weg is hier en daar hobbelig maar met een kinderwagen het traject afleggen moet 

mogelijk zijn (tenzij het dagen ervoor veelvuldig geregend heeft). 

Juf Dominik zit met een groot probleem. De klaspop Cezar zit opgesloten in 

het fietshok en Juf Dominik kent de code om het hek te openen niet meer. 

Helpen jullie haar even?  Als je de QR-code van hierboven scant, kan je het 

filmpje met de vraag om hulp van Juf Dominik zien.  Altijd leuk om dit met de 

kinderen te delen. 

Om de code te vinden moet je de hierbijgevoegde foto’s in de juiste volgorde  

plaatsen (zoals je op de wandeling tegenkomt).  Iedere foto heeft een 

nummer.  Noteer deze nummers naast elkaar en je hebt de code!  

Vul het online antwoordformulier in vóór 19 april en win een leuke prijs! 

Onderweg kom je ook nog leuke opdrachtjes tegen. Succes! 

             Post een leuke foto met vermelding @ocdevlinderdreef (onze facebook pagina) en win! 

 

Over de wandeling: 

• Het startpunt is aan de ingang  

van de school (Drongendreef). 

• De wandeling is via blauwe pijltjes bewegwijzerd  

zodat de kleuters de te volgen weg kunnen zoeken.  

• Onderweg kom je 4 opdrachten tegen. Deze zijn aangepast aan het niveau van de kleuters. 

Als je aan een opdracht komt en er is net een familie de opdracht aan het oplossen, hou dan 

even afstand zodat alles Covid-proof verloopt. 

• Hou je onderweg aan de verkeersregels.  Zorg dat je onderweg goed zichtbaar bent.  Het 

Oudercomité is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

• Respecteer de natuur en hou de tocht proper.  Laat geen afval onderweg achter! 

• Een plannetje van de tocht (samen met deze instructies) kun je ook op de site van het 

Oudercomité downloaden: https://oudercomite.vlinderdreef.be/paaswandeling.html.  

• Indien er onderweg een pijltje, opdracht verdwenen is of er een probleem met een foto is, 

aarzel dan niet een mail te sturen naar:  ocvlinderdreef@gmail.com. Zo kunnen wij dit vlug 

rechtzetten.   

https://oudercomite.vlinderdreef.be/paaswandeling.html
mailto:ocvlinderdreef@gmail.com
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VUL HIER DE CODE VAN JUF DOMINIK IN:  

            
 

Scan de QR-code voor het online antwoordformulier: 

(in te vullen vóór 19 apri) 
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Als je verder scrolt, krijg je de uitgetekende tocht te zien….  

Misschien hou je er graag wat de spanning in en heb je dit maar nodig als je echt verloren loopt       
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