Deze Kabouterkrant is
gemaakt door Mieke Wind
in samenwerking met
Bernice Bot. De mooie
foto’s bij het artikel over
vogels in het bos komen
van Janet Dresselhuis.
Hartelijk dank hiervoor
Janet!
Vragen, opmerkingen of
informatie over het
Kabouterpad:
kabouterpad@dorpsvereni
gingsteendam.nl
Kabouterpad Steendam is
ook te vinden op
Facebook.

Nog drie voorbeelden voor sneeuwkristallen

We vragen je vriendelijk
om je eventuele afval weer
mee naar huis te nemen.
Er zijn in het bos geen
prullenbakken, het
kabouterpad wordt
onderhouden door
vrijwilligers en de
kabouters zijn niet zo goed
in opruimen…. Bij
voorbaat hartelijk dank,
ook namens de kabouters!
Kabouterpad Steendam is
een initiatief van de
Dorpsvereniging
Steendam in
samenwerking met
Staatsbosbeheer.
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Een ander seizoen
Nou, wat is het druk geweest de afgelopen tijd! Heel
gezellig vonden we dat: al die kinderen, ouders, opa’s
en oma’s en zelfs complete schoolklassen die bij ons
op bezoek kwamen.
Nu wordt het wat rustiger in het bos, ook al is er nog
genoeg te beleven. Het blad is van de bomen, waardoor je vaker een vogeltje kunt zien rondhippen. Het
wordt ook kouder. We hebben onze eerste witte mutsen
al weer gehad. En als we geluk hebben valt er straks
een dik pak sneeuw, voor een portie winterpret voor
kabouters en voor mensen……

Sneeuw…..?
De krant is deze keer niet rood-met-wit-gestipt. Er
dwarrelen sneeuwvlokjes lijkt het wel.
Eigenlijk zijn het sneeuwkristallen die je hier ziet.
Sneeuwvlokken bestaan in werkelijkheid uit veel
van die kristallen. Als je zo’n sneeuwkristal onder
een microscoop bekijkt, zie je een prachtig
zeskantig patroon. Er zijn heel veel verschillende vormen mogelijk; ze zeggen dat er geen enkel sneeuwkristal het zelfde is.
In deze krant vind je ook een knutselopdracht met sneeuwkristallen, om thuis
mee aan de slag te gaan.

