
 

Wij gaan op berenjacht!
Trotseer alle hindernissen en vind de beer!

Wij gaan op berenjacht! We gaan een hele grote vangen. Wat een prachtige dag! We zijn niet 

bang. Doe je mee met dit leuke spel?!

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 30 minuten

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Grove motoriek, 

Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met 

anderen

• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep 

meer dan 10 kinderen

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Samen gaan jullie namelijk op 

berenjacht. Het kind voert deze activiteit gezamenlijk met de andere kinderen uit. De kinderen behoren zodoende rekening 

met elkaar te houden. Verder lezen jullie samen het boek en bespreken jullie de opdracht (taalontwikkeling). Het kind 

gebruikt zijn grove motoriek tijdens het doorlopen van het parcours. Maak je bijv. gebruik van gras, water en modder, dan 

stimuleer je ook de sensomotorische ontwikkeling. 

Wat gaan we doen?
Kennen jullie het boek 'Wij gaan op berenjacht' van Helen Oxenbury en Michael Rosen? Het is een geweldig verhaal waarin 

een familie op zoek gaat naar een beer. Ze komen van alles tegen onderweg: hoog gras. een diepe rivier, modder, een donker 

woud en een koude sneeuwstorm. Alles trotseren zij om bij de beer te kunnen komen. Maar wanneer zij hem vinden, is het 

toch wat té spannend! Snel terug naar huis, opnieuw door alle hindernissen heen en dan snel veilig onder de lakens!

Wij spelen een spel waarbij de kinderen dit ook mee mogen gaan maken. Zij komen onderweg telkens één (zogenaamde) 

hindernis tegen die zij mogen trotseren (gras, water, modder, bomen/struiken en sneeuw). Nadat zij een hindernis hebben 

overwonnen mogen zij verder naar het volgende punt. Bij de laatste opdracht zullen zij de (teddy)beer vinden!

Wij hebben twee spelvarianten uitgewerkt: één voor het KDV en één voor de BSO. Bij de kleuteractiviteit werk je met een 

bijlage en doen de kinderen bepaalde bewegingen na die gebaseerd zijn op het boek. Zij doen dus 'alsof'. Bij de variant voor de 

oudere kinderen lopen zij een parcours waarbij ze echt door de obstakels heengaan (door gras, door water, door modder, door 

een sneeuwstorm en door de grot). Zij gaan op zoek naar de beer! Dit kan een teddybeer zijn, maar dit kan ook iemand uit de 

groep zijn die zich als beer verkleedt. Een stukje spannender dus!

 



 

• het boek: 'Wij gaan op berenjacht' van Helen Oxenbury 

en Michael Rosen

• (grote) teddybeer

• (oud) tweepersoonsdekbed of laken

• uitgeprinte bijlage

• tape om de opdrachten uit de bijlage mee op te hangen

• schilderstape of stoepkrijt

• optioneel: lamineerapparaat of insteekhoesjes

Berenjacht op het KDV
Wat heb je nodig?

Voorbereiding voor het KDV
Voorbereiding voor de variant voor de kleuters

• Print de bijlage uit en zet het parcours uit. Je kunt de bordjes lamineren of in insteekhoesjes doen, zodat je ze vaker 

kunt gebruiken.

Het is de bedoeling dat er 6 hindernissen en 1 eindpunt worden gemaakt. De kinderen lopen het parcours en houden 

de volgorde van het boek aan: hindernis 1 tot en met 6 en daarna onder de dekens in bed. De hindernissen staan 

gelijk aan de hindernissen die de hoofdrolspelers in het boek ook tegenkomen. De bordjes uit de bijlage laten zien 

welke hindernis het is en wat zij moeten doen.

• Maak aan het einde van elke hindernis een lijn op de grond. Hierdoor kunnen de kinderen zien waar zij heen moeten 

hinkelen, zwemmen of sluipen. Je kunt dit met schilderstape of met stoepkrijt doen.

• Houd er rekening mee dat je genoeg ruimte hebt om deze activiteit uit te voeren. Je kunt dit spel zowel binnen als 

buiten doen.

De kinderen hebben een paar meter per hindernis nodig om de opdrachten uit te kunnen voeren. Ook is het het 

allerleukste als de kinderen de volgende hindernis nog niet kunnen zien, maar dat ze hiernaar op zoek moeten gaan.

• Zorg ervoor dat je het materiaal al klaar hebt liggen, voordat je begint. Hang de bordjes op. Leg de teddybeer bij 'de 

grot' neer en leg het dekbed of het laken achter het laatste punt, zodat de kinderen hieronder kunnen gaan liggen 

zodra ze door de grot zijn gegaan.

• Zorg voor voldoende begeleiding. Vooral bij een grotere groep is dit wenselijk.

• Als je dit spel met een kleine groep speelt, kun je het prima samen spelen! Maak van te voren duidelijke afspraken en 

zorg ervoor dat iedereen aan de beurt komt. Spreek bijvoorbeeld af dat alle kinderen bij de hindernis blijven wachten, 

totdat iedereen geweest is. Daarna kunnen ze samen op zoek gaan naar de volgende hindernis.

• Als je dit spel met een grotere groep speelt, is het verstandiger om de groep op te splitsen. Laat iedere 5 minuten een 

ander groepje (met begeleider) vertrekken. Communiceer ook naar de kinderen dat zij de beer moeten laten liggen, 

zodat de andere groepjes de beer ook kunnen vinden.

• Lees het boek van tevoren voor aan de kinderen. Misschien kennen sommige kinderen dit boek niet, of hebben zij 

het verhaal al lang niet meer gehoord. Praat vervolgens met hen over het verhaal: Wat gebeurde er? Wat viel je op? 

Wat vond je leuk aan dit verhaal en wat vond je minder leuk? Wat weet je over beren? Heb je wel eens een beer 

gezien? Etcetera. Dit is een hele leuke introductie op het spel en bovendien begrijpen ze de opdrachten dan ook beter.

 



 

De tekst op kaarten uit de bijlage
1. O jee! Gras! Lang wuivend gras. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. O nee! We moeten er 

wel dwars doorheen! --> Het gras kriebelt aan jullie tenen..! Hinkel 5 keer op je rechtervoet en daarna 5 keer op je 

linkervoet. Herhaal dit totdat je aan de overkant bent.

2. O jee! Een rivier! Een diepe, koude, rivier. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. O nee! We 

moeten er wel dwars doorheen! --> Het water staat superhoog! We moeten er doorheen zwemmen. Ga op de grond 

liggen en zwem naar de overkant.

3. O jee! Modder! Dikke slikkerige modder. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. O nee! We 

moeten er wel dwars doorheen! --> Trek je schoenen uit, houd ze boven je hoofd en loop naar de overkant. Bij elke 

stap trek je je knieën heel hoog op.

4. O jee! Een woud. Een diep, donker woud. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. O nee! We 

moeten er wel dwars doorheen! --> Maak jezelf helemaal lang. Je bent een boom! Loop als een lange, langzame 

boom naar de overkant.

5. O jee! Een sneeuwstorm! Een jagende, zwiepende sneeuwstorm. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet 

onderdoor. O nee! We moeten er wel dwars doorheen! --> Het is SUPERkoud! We moeten goed bewegen om warm te 

blijven. Spring omhoog met je handen in de lucht, raak je tenen aan en herhaal dit elke keer. Je stopt pas totdat je aan 

de overkant bent.

6. O jee! Een grot! En nauwe en donkere grot. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. O nee! We 

moeten er wel dwars doorheen! --> Het is zó donker, dat we echt niets kunnen zien. Doe je ogen dicht en probeer 

naar de overkant te sluipen. Hulp vragen mag! Is iedereen aan de overkant gekomen? Kijk dan om je heen; Wat is dat? 

EEN BEER!

7. In bed. --> Duik diep onder de dekens en roep: 'NOOIT meer gaan wij op berenjacht!'

Kijktips
Leuke video's om inspiratie mee op te doen of om aan de kinderen te laten zien

• https://www.youtube.com/watch?v=Uh8ohWu09Lk

• https://www.youtube.com/watch?v=b9UYuOJ7VbY

Daar gaan we: op berenjacht!
De KDV-variant

Als alle hindernissen klaarstaan en de kinderen voorgelezen en ingelicht zijn kan het spel beginnen!

Begin bij hindernis 1 (lang wuivend gras). Lees voor wat er op de kaart staat en doe de opdracht.

Zodra jullie hindernis 1 hebben doorkruist, gaan jullie op zoek naar hindernis 2 (een rivier). Het is belangrijk dat de 

hindernissen niet door elkaar heen worden gehaald. Loop dus van hindernis 1 tot en met hindernis 6. Hierna kom je terecht 

bij het eindpunt, punt 7 (het 'bed'). Als je deze volgorde aanhoudt, houd je de volgorde van het boek aan.

Zodra de kinderen bij de laatste hindernis zijn aangekomen (hindernis 6) zullen ze de beer vinden. Zij mogen deze laten 

liggen; de beer is namelijk héél erg eng! Bij de allerkleinste kinderen, kun je natuurlijk ook zeggen dat de beer slaapt.

Na het uitvoeren van de laatste opdracht rennen ze snel door naar hun 'bed'. Ze gaan snel onder het dekbed liggen en 

roepen: "NOOIT meer gaan wij op berenjacht!"

 



 

Variaties voor de kleuters
• Hebben de kinderen dit spel goed onder de knie of denk je dat ze een hoger niveau best aankunnen? Dan kun je hen, 

na de afloop van dit spel, alles nog eens laten doen, maar dan achterstevoren! Dus: zodra ze de laatste hindernis 

hebben gehaald, zien ze de beer en vluchten ze terug naar 'huis'. Ze beginnen dan bij het laatste punt (de grot) en 

doen alle opdrachten nog een keer. Zodra ze door het gras hebben gelopen verstoppen ze zich onder de dekens. 

• Om het nóg lastiger te maken kun je de kinderen ook achteruit laten lopen.

• Kennen de kinderen het verhaal goed uit hun hoofd? Laat hen dan zelf opdrachten verzinnen die bij de hindernissen 

passen! Je kunt de bijlage dan laten voor wat het is en de kinderen zelf bordjes laten maken, of hen dit aan de andere 

kinderen laten vertellen.

• Om de kinderen helemaal mee te nemen in het verhaal kun je er voor kiezen om de kinderen door echte modder, door 

echt gras, langs bomen en door water heen te laten lopen. Als je een grote buitenruimte hebt bijvoorbeeld is dit een 

hele mooie aanvulling. Het enige wat misschien lastig is, is het namaken van de sneeuwstorm. Je kunt de kinderen, 

of de PM'er(s), dan wind laten maken door te wapperen met tijdschriften of iets dergelijks. Of gebruik (natuurlijke of 

papieren) confetti als sneeuw.

• Hongerig geworden van de berenjacht? Eet dan samen deze heerlijke beren-boterhammen! 

https://online.doenkids.nl/activities/1161

• Werk je in een specifiek (dieren)thema? Dan kun je dit spel natuurlijk ook aanpassen! Bij het thema jungle zou je, in 

plaats van een beer, een tijger kunnen gebruiken bijvoorbeeld.

Bron:

• https://b-inspiredmama.com/going-on-a-bear-hunt-activity/#_a5y_p=4512946

 

https://online.doenkids.nl/activities/1161


 

• het boek: 'Wij gaan op berenjacht' 

van Helen Oxenbury en Michael 

Rosen

• bijlage met pootafdrukken

• lamineerapparaat en hoezen

• schaar

• plakband

• kunstgras, een stuk hoogpolig 

groen tapijt/kleed of crêpepapier 

met een (PVC-)boog

• zwembadje of (Ikea)bakken met 

water

• kiezels 

• zwemkleding 

• zand en water / aarde voor op de 

grond

• eventueel vuilniszakken (voor het 

zand en het water)

• eventueel één paar kaplaarzen

• blaadjes uit de natuur en/of dikke 

takken

• eventueel tafel met 

daaroverheen groen crêpepapier 

(helemaal bedekt)

• winterse kledingstukken

• ventilatoren

• haspels en/of verlengsnoeren

• wit doek

• eventueel een zandbak met 

zandbakspullen en water

• oude lakens of kruiptunnels (Ikea)

• takken en bladeren om een hut 

mee te maken

• (grote) teddybeer, berenmasker 

of zacht bruin kleed wat 'de beer' 

om kan slaan

• zaklamp

• oud dekbed, laken of matras

Berenjacht op de BSO
Wat heb je nodig? (Let op: dit is alles, voor alle mogelijke opties! Kijk zelf wat je wilt gebruiken)

Wat gaan we doen?
We lopen een parcours waarbij we allerlei obstakels tegenkomen! Lang wuivend gras, een diepe koude rivier, dikke slikkerige 

modder, een jagende en zwiepende sneeuwstorm én een nauwe en donkere grot.

We doorkruisen alle obstakels, door het spoor van de beer te volgen. Per obstakel ligt er één pootafdruk verstopt waar een 

letter op staat. Het is belangrijk dat jullie deze vinden en goed bewaren, want aan het einde van onze berenjacht hebben wij 

deze letters nodig! De letters vormen namelijk een woord. Dit woord helpt ons om langs de beer te kunnen komen. Klinkt 

spannend toch?!

Tip: Om het spel overzichtelijk en eerlijk te houden is het aan te raden om dit met een groepje van maximaal 10 kinderen te 

doen. Als de groep groter is moeten de kinderen erg lang op elkaar wachten voordat ze door kunnen gaan naar het volgende 

onderdeel. Ook is de kans dan groot dat de eerste paar kinderen vooruit rennen, waardoor de andere kinderen geen kans 

krijgen om de pootafdrukken te zoeken. 

Voorbereiding voor de BSO
• Zet alle materialen, per obstakel, klaar. Hieronder staat omschreven hoe je dit kunt doen en welke materialen en 

objecten je hiervoor kunt gebruiken. Je kunt hier natuurlijk ook je eigen invulling aan geven! 

• Tip: In de bijlage staan verschillende ideeën waar je inspiratie mee kunt opdoen.

• Zorg voor voldoende begeleiding. Vooral bij een grotere groep is dit wenselijk.

• Lees het boek van te voren voor aan de kinderen. Misschien kennen sommige kinderen dit boek niet, of hebben zij 

het verhaal al lang niet meer gehoord. Praat vervolgens met hen over het verhaal: Wat gebeurde er? Wat viel je op? 

Wat vond je leuk aan dit verhaal en wat vond je minder leuk? Wat weet je over beren? Heb je wel eens een beer 

gezien? Etcetera. Dit is een hele leuke introductie op het spel en bovendien begrijpen ze de opdrachten dan ook beter. 

Je kunt in plaats van het boek te gebruiken het verhaal ook vertellen alsof je het zelf ooit meegemaakt hebt. ' Heb ik 

jullie al eens verteld dat ik ooit op berenjacht ben geweest?' 

 



 

• Leg de kinderen uit wat er gaat gebeuren en leg eventueel de handelingen per onderdeel alvast uit. Wijs eventueel 

een beer aan die zich straks mag gaan verkleden en vervolgens zich mag verstoppen, vlakbij de grot.

• Print de bijlagen uit en zet het parcours op goede volgorde uit (het parcours staat hieronder beschreven). Lamineer de 

pootafdrukken eventueel, zodat je ze vaker kunt gebruiken en je ze gemakkelijker kunt verstoppen.

• Het is de bedoeling dat er 6 hindernissen en 1 eindpunt worden gemaakt. De kinderen lopen het parcours op en 

houden de volgorde van het boek aan: hindernis 1 tot en met 6 en daarna onder de dekens in bed. De hindernissen 

staan gelijk aan de hindernissen die de hoofdrolspelers in het boek ook tegenkomen.

• Leg de blanco pootafdrukken over het gehele parcours neer, zodat ze weten welke route ze moeten lopen. De 

pootafdrukken geven aan welke kant zij op moeten lopen. De pootafdrukken met daarop de letters moeten worden 

verstopt bij elk obstakel (zie hieronder).

• Leg de pootafdrukken met daarop de letters in de juiste volgorde neer. Het woord moet uiteindelijk 'zoemen' worden. 

• Hindernis 1: Z 

• Hindernis 2: O 

• Hindernis 3: E

• Hindernis 4: M 

• Hindernis 5: E 

• Hindernis 6: N

 



 

Het parcours voor de BSO

Lang, wuivend gras

• Zorg ervoor dat je een stuk grasveld ter beschikking hebt, of probeer zelf 'gras' te maken. Je kunt een stuk kunstgras 

neerleggen, een stuk hoogpolig groen tapijt of een groen kleed. Je zou ook stroken (crêpe)papier aan een boog kunnen 

plakke (zie foto's).

• Verstop de pootafdruk. Leg de pootafdruk bijvoorbeeld tussen de hoge grassprieten of verstop hem onder een hoekje 

van het kunstgras/tapijt/kleed. 

Een diepe, koude rivier

• Op warme dagen kun je een zwembadje of meerdere zwembadjes, neerzetten. Hier kunnen de kinderen doorheen 

lopen of zelfs zwemmen! Je kunt ook bakken met water kunnen neerzetten waar de kinderen met hun blote voeten 

doorheen zouden kunnen lopen. Om er een echt 'rivier-gevoel' van te maken kun je er nog grote kiezels of rotsen in 

leggen. Als je de kinderen zwemkleding aan laat trekken (voor over de kleding) kun je dit alvast klaarleggen. Op hele 

warme dagen zouden de kinderen de zwemkleding eventueel voorafgaand aan het spel aan kunnen trekken. 

• Verstop de pootafdruk. Leg de pootafdruk bijvoorbeeld onder een kiezel of bind er wat zwaars aan vast zodat hij onder 

water blijft liggen. Dit kun je natuurlijk alleen doen wanneer de pootafdruk gelamineerd is.

Dikke, slikkerige modder

• Het állerleukste is om hier echte modder voor te gebruiken! Dit kun je maken met behulp van zand of aarde en water 

(zandbak, zandtafel, los zand en water op vuilniszakken bijvoorbeeld). De kinderen zouden hier met (een stel grote) 

kaplaarzen doorheen kunnen lopen. Wanneer het eerste kind over het parcours is, gaan de laarzen naar de volgende 

enz. Blote voeten kan natuurlijk ook bij lekker weer!

• Verstop de pootafdruk. Leg de pootafdruk bijvoorbeeld in de modder of in het zand! De kinderen moeten dan graven 

met hun handen om deze te vinden.

Een diep, donder woud

• Leg allemaal blaadjes neer of laat de kinderen langs echte bomen lopen. Dikke takken in de grond prikken of een tafel 

bedekken met groen (crêpe)papier kan natuurlijk ook. Zorg er in ieder geval voor dat de kinderen het idee krijgen dat 

ze langs allerlei bomen, struiken en bladeren moeten lopen.

• Verstop de pootafdruk.  Leg de pootafdruk bijvoorbeeld onder de blaadjes of bind hem aan een tak vast.

Een jagende, zwiepende sneeuwstorm

• Leg alvast wat winterse kledingstukken klaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een muts, sjaal, handschoenen, 

snowboots enzovoort. Ook zou je ventilatoren aan kunnen zetten die je hard laat blazen. Zorg dan ook voor voldoende 

verlengsnoeren en/of haspels. Je kunt nepsneeuw maken van (natuurlijke of papieren)confetti. Als je deze 

materialen niet ter beschikking hebt kun je de kinderen ook door de zandbak heen kunnen laten lopen/kruipen. Vertel 

hen dat dit sneeuw is! Zij kunnen hier een 'sneeuwpop' gaan bouwen en daarna op zoek gaan naar de pootafdruk. 

Leg in dit geval verschillende zandbakspullen klaar (schepjes, emmertjes, water; zodat het zand in verschillende 

vormen gekneed kan worden).

• Verstop de pootafdruk. Leg bijvoorbeeld de pootafdruk in het zand, zodat ze deze op moeten graven. Of leg hem onder 

een wit doek (dit lijkt op een hoopje sneeuw).

Een nauwe en donkere grot

• Maak een grot met behulp van oude lakens of gebruik kruiptunnels (verkrijgbaar bij de Ikea). Je zou ook(voorafgaand 

aan de activiteit) een soort hut kunnen maken van takken en bladeren (zie foto's). Laat de kinderen hier doorheen 

kruipen bijvoorbeeld. Aan het einde van de grot vinden zij de beer. Het verrassingseffect is het grootste als de beer 

 



 

verstopt zit en zij moeten voelen. Leg bijvoorbeeld een teddybeer onder een laken, samen met nog andere 

voorwerpen. Laat de kinderen voelen en op deze manier de beer ontdekken. Als je het nóg spannender wilt maken 

kun je een van de kinderen zich laten verstoppen (in de buurt van de grot) met een berenpak, bruin kleed om of een 

masker op bijvoorbeeld. De kinderen zoeken 'de beer'.

• Verstop de pootafdruk. Leg de pootafdruk bijvoorbeeld in het midden van de tunnel! Zij moeten dan proberen om in 

het donker te puzzelen, voordat zij de beer ontdekken. Je zou hier een zaklamp bij neer kunnen leggen.

Belangrijk: De laatste pootafdruk met letter is in de grot te vinden. Hierna zijn alle letters compleet en kunnen de kinderen 

hiermee gaan puzzelen. Welk woord moet er komen te staan? Voordat zij op zoek gaan naar de beer, is het belangrijk dat ze 

het woord weten. Dit woord hebben zij nodig om veilig langs de beer te kunnen sluipen! Deze beer is ontzettend bang voor 

bijen, dus moeten we met z'n allen heel hard:.........

In bed, diep onder de dekens

• Leg een dekbed of laken neer. Een matras kan ook. Hier kunnen de kinderen op neerploffen zodra ze het parcours 

hebben afgelegd.

 



 

Daar gaan we: op berenjacht!
De BSO-variant

Lang, wuivend gras

De kinderen kruipen door het gras! Dit kan op handen en knieën zijn, of misschien wel tijgerend. Het ligt aan het obstakel 

wat je heb klaargezet welke handeling het beste uitgevoerd kan worden. Ook zoeken zij naar de pootafdruk in het gras.

Tip: Wijs iemand aan die de pootafdrukken bij zich houdt, zodat ze niet kwijtraken.

Een diepe, koude rivier

De kinderen lopen door de bakken water of door het zwembad(je). Oudere kinderen zouden, bij warm weer, ook door het 

zwembad kunnen zwemmen. Laat hen dan wel van te voren zwemkleding aandoen. Tijdens het doorkruisen van de rivier 

zoeken zij ook naar de pootafdruk.

Dikke, slikkerige modder

Tijd om lekker vies te gaan worden! De kinderen lopen met hun blote voeten, of met kaplaarzen, door de modder. Dit kan 

echte modder zijn, maar wat zand met water of aarde is natuurlijk ook al superleuk. Als de kinderen kaplaarzen aantrekken, 

voegt het een extra spelelement toe als zij deze vervolgens weer aan de volgende in de rij moeten doorgeven. Na- en tijdens 

het doorkruisen van het modderpad zoeken zij naar de pootafdruk.

Een diep, donker woud

Doorkruis het woud (lopend, tijgerend, kruipend). Doe dit langs echte bomen of langs een zelfgemaakte hindernis en zoek de 

4e pootafdruk!

Een jagende, zwiepende sneeuwstorm

Laat de kinderen verschillende winterse kledingstukken aantrekken zodra ze in de sneeuwstorm terechtkomen. Het voegt 

een extra spelelement toe als zij de kleding vervolgens weer aan de volgende in de rij moeten doorgeven. Houd je oren en 

ogen open, want de een-na laatste letter ligt ook ergens in de sneeuw verstopt!

Een nauwe en donkere grot

Dit wordt het meest spannende onderdeel. Lukt het de kinderen om in het donker de laatste letter te vinden en hier het 

woord mee te maken? Gebruik de zaklamp, voor beter zicht!

Het woord moet uiteindelijk 'zoemen' worden. Zodra de kinderen dit woord in elkaar hebben gepuzzeld, kunnen jullie het hier 

kort over gaan hebben: Wat zou er kunnen zoemen? (bijen) Waarom vindt de beer dit eng? (Beren snoepen graag honing en 

bijen zijn hier niet blij mee! Ze zullen achter de beer aankomen en dat wil de beer niet. Daarom slaat hij op de vlucht). 

Zoek de beer! 

Voelen onder een laken waar de beer is of iemand van de groep vinden die verkleed is als beer... Zoem samen zo hard als je 

kunt! Op deze manier jagen jullie de beer weg en kunnen jullie snel weer naar jullie bed toe rennen.

Om het nu extra uitdagend te maken, kun je ervoor kiezen dat wanneer ze de beer hebben gevonden, ze zo snel mogelijk de 

weg terug moeten nemen naar het beginpunt. Hier leg je dan ook de lakens/dekbed neer. Ze doen het hele parcours dan in 

sneltreinvaart andersom! Nog moeilijker? Loop dan het hele parcours achteruit.

In bed, diep onder de dekens

Gelukkig, het is gelukt om weer veilig thuis te komen. Kruip lekker onder de dekens en roep: "Nooit meer gaan wij op 

berenjacht!"
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O jee! Gras! 
Lang wuivend gras.

We kunnen er niet bovenover. 
We kunnen er niet onderdoor. O nee! 
We moeten er wel dwars doorheen!

Het gras kriebelt aan jullie tenen..! 
Hinkel 5 keer op je rechtervoet 

en daarna 5 keer op je linkervoet. Herhaal dit 
totdat je aan de overkant bent.
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O jee! Een rivier! 
Een diepe, koude, rivier.

We kunnen er niet bovenover.
We kunnen er niet onderdoor. O nee! 
We moeten er wel dwars doorheen!

Het water staat superhoog! We moeten er 
doorheen zwemmen. Ga op

de grond liggen en zwem naar de overkant.
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O jee! Modder! Dikke 
slikkerige modder.

We kunnen er niet bovenover.
We kunnen er niet onderdoor. O nee! 
We moeten er wel dwars doorheen!

Trek je schoenen uit, houd ze boven je hoofd 
en loop naar de overkant.

Bij elke stap trek je je knieën heel hoog op.
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O jee! Een sneeuwstorm! 
Een jagende, zwiepende 

sneeuwstorm.

We kunnen er niet bovenover.
We kunnen er niet onderdoor. O nee! 
We moeten er wel dwars doorheen!

Het is superkoud! We moeten goed bewegen 
om warm te blijven. Spring omhoog met je 

handen in de lucht, raak je tenen aan en herhaal 
dit elke keer. Je stopt pas totdat je aan de

overkant bent.
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O jee! Een grot! 
Een nauwe en donkere grot.

We kunnen er niet bovenover.
We kunnen er niet onderdoor. O nee! 
We moeten er wel dwars doorheen!

Het is zó donker, dat we echt niets kunnen zien. 
Doe je ogen dicht en probeer naar de overkant 

te sluipen. Hulp vragen mag! Is iedereen
aan de overkant gekomen? Kijk dan om je heen; 

Wat is dat? EEN BEER!
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In bed.

Duik diep onder de dekens en roep: ‘NOOIT 
meer gaan wij op berenjacht!’
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Inspiratie
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Berenpoten
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Berenpoten
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