Wat kan ik doen tijdens mijn bezoek in Pulderbos?

Start in de inkomhal aan de hoofdingang (vlak bij het secretariaat)
Als je goed rondkijkt kan je hier je eerste vraag oplossen:
Hoeveel kinderen zie je op het logo van Pulderbos?
……………………………………………………………………………………………….......
Heb je het antwoord gevonden , ga dan door de grote automatische deur naar buiten. Sla
rechts af en wandel tot aan het grote voetbalveld.
Aan de dolfijn, ga je naar links, richting boerderij. Loop hier maar even rond en los volgende
vraag op:
Som minstens 3 verschillende dieren op die je hier kan zien.
……………………………………………………………………………………………….......
Ga terug tot aan de dolfijn. Wandel nu naar links.
Vlak voor de parking ga je naar rechts, naar de speelplaats. Op je linkerkant zie je allemaal
klasjes. Wandel gewoon maar door. Op de speelplaats valt er vanalles te beleven. Je kan er
schommelen, van de glijbaan glijden of in de zandbak spelen. Je kan zelfs leuke spelletjes
spelen die op de grond geschilderd zijn. Zoek je weg maar eens door het doolhof en los
nadien volgende vraag op.
Welke kleur heeft nummer ‘7’ in het hinkelpark?
……………………………………………………………………………………………….......
Ga verder over de speelplaats en ga links achteraan de helling op en via deze deur naar
binnen. Zoek de volgende 3 plaatsen en los er telkens een vraagje over op:

Waarmee kan je je hier zoal amuseren?
……………………………………………………………………………………………….......

Hoeveel kost een cola?
……………………………………………………………………………………………….......

Wie ligt er te genieten op zijn buik op het vensterraam?
……………………………………………………………………………………………….......
Loop verder richting visjesbak en ga daar naar rechts. Neem een scherpe bocht naar links en
ga vlak voorbij de deur naar rechts.
Ga aan volgende symbool door de deur naar buiten.
Rechts zie je nu de ingang van het zwembad.
Wanneer is het zwembad niet open?
……………………………………………………………………………………………….......
Ga terug naar binnen.
Ga terug (naar rechts en neem de dubbele deur onder volgend symbool
Ga nu rechtdoor naar buiten.
Steek de speelplaats over en zoek het klauterbos

)

Leef je hier maar even uit. Wie is het snelst boven?
Uitgespeeld???? Dan gaan we terug naar binnen. Als je met je rug naar het klauterbos staat,
ga je naar links en ga via het hellend vlak naar binnen. Ga nu naar links en ga naar het 2 de
verdiep. Daar aangekomen, volg je “het egeltje”.
Is de pinegel open, zoek dan een speelgoedje waarmee je tijdens je bezoek wil spelen.
Voila nu heb je alles gezien waar je tijdens je bezoek naartoe kan en kan je terug naar de
kamer van je broer of zus.

