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DE KERN

“Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op 
deelname aan culturele en artistieke activiteiten.”

      Artikel 31, Verdrag inzake Rechten van het Kind

In 1989 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag van de Rechten van het 
Kind aanvaard. Een van de rechten was o.a. het recht om te spelen (Unicef Nederland, 2009). Dit is niet 
voor niks. Volgens ontwikkelingspsycholoog Brouwers (2014) is spelen van belang voor het kind, zowel 
voor de sociaal-emotionele als voor de cognitieve ontwikkeling. Het is een manier om hun emoties 
te verwerken en grip te krijgen op de werkelijkheid. Het is niet alleen een manier om vrije tijd door te 
brengen; volgens Vygotsky en vele andere ontwikkelingspsychologen is het een manier om te leren. 

Volgens ontwikkelingspsychologen De Vaan en Marell (2012) heeft de natuur een aantoonbaar gunstige 
invloed op de totale ontwikkeling van kinderen, o.a. op hun creativiteit en concentratievermogen. 

Vooral jonge kinderen hebben veel ruimte nodig, voor beweging en ook voor hun natuurlijke 
nieuwsgierigheid, willen ze optimaal kunnen ontwikkelen, zowel motorisch als cognitief. 

Het Vogelnest, opgericht in 1961, vervult deze rol al meer dan 50 jaar en wil ook in de toekomst een 
plek blijven waar kinderen vrij in de natuur kunnen spelen en op deze manier een positieve bijdrage 
leveren aan hun ontwikkeling. 

Dit educatief concept laat zien hoe het Vogelnest zich wil voorbereiden op het onderwijs van de 
toekomst. Een plek bieden aan het ervaringsgericht leren waarbij de leerkrachten een pallet geboden 
wordt om hun onderwijs maximaal te kunnen vormgeven. Gericht op verwondering en schoonheid van 
de natuur en 21e eeuwse vaardigheden. 

Het Vogelnest biedt letterlijk fysieke ruimte maar 
ook ruimte om te leren, ontdekken, keuzes maken, 
risico’s nemen, oplossingen bedenken, plannen 
maken en samenwerken. Bijvoorbeeld, als je een 
hut gaat bouwen: waar ga je bouwen, welke takken 
ga je gebuiken, waar vind je de takken, hoe ga je 
het bouwen, wie helpt er mee, wie doet wat, wat 
voor type hut is het, is hij stevig genoeg, groot 
genoeg, pas je erin... et cetera, et cetera. 
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BEHOUDEN WAT GOED IS

De kracht van Het Vogelnest: 
“Vrij spelen in een voor de kleuter (on)begrensde ruimte!”

    Toekomstvisie voor een solide toekomst
    Verkenning & visie – Behoud & toekomst | Stichting Het Vogelnest

UIt het terugkerende bezoek van vele scholen blijkt Het Vogelnest een geliefde plek te zijn. Ruim vijftig 
jaar hebben al velen kleuters mogen spelen op landgoed Rhijnauwen. Er is daarom een verkenning 
uitgevoerd om te onderzoeken wat we moeten behouden – ‘de kracht van Het Vogelnest’ – én wat we 
moeten vernieuwen. Zodat we er weer ruim vijftig jaar tegenaan kunnen. Uit de enquettes met open 
vragen, waarop tweeëntwintig van de tweeëndertig scholen gereageerd hebben, en de zes interviews 
kwamen vrij unaniem de volgende punten naar voren.

Opvallend veel gehoord was dat Het Vogelnest een unieke locatie is waar kleuters heerlijk vrij en veilig 
kunnen spelen in een voor hen ‘onbegrensde’ ruimte in de natuur. Daarnaast zijn de busreis en het 
rondje met de boswachter vaak genoemd door de leerkrachten als een bijzondere beleving. En horen 
we vaak dat het schoolreisje naar Het Vogelnest een van de eerste en fijnste jeugdherinneringen is.

“Veilige grote ruimte voor de kleuters.
Zonder ‘mag niet’, ‘afblijven’ en ‘niet doen’ heerlijk vrij kunnen spelen en ontdekken.

Heerlijk buiten zijn en alle noodzakelijke voorzieningen binnen handbereik”
Utrechtse school, met meer dan vijf schoolreiservaringen naar Het Vogelnest

“Het is er veilig, maar ook avontuurlijk. Kinderen die in de stad wonen komen niet dagelijks in het bos.”
Utrechtse school, met meer dan vijf schoolreiservaringen naar Het Vogelnest

“Deze locatie is zo bijzonder en uniek in zijn soort. Deze mag nooit verloren gaan!!!”
Bunnikse school, met meer dan vijf schoolreiservaringen naar Het Vogelnest
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VISIE: KLEUTERS EN SPEL

Kleuters en spel 
    

Belangrijk is de begeleiding bij risicovol spel, of beter gezegd, de kunst van het loslaten. Risicovol 
gedrag is belangrijk, het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren situaties 
inschatten en gaan zelf drempels over wat betreft hun zelfinschatting van wat ze aankunnen. Risicovol 
spel bewust begeleiden, kan kinderen juist de noodzakelijke ruimte geven om te experimenteren. Als 
ze die ruimte krijgen, ziet de begeleider vanzelf dat zij dit goed aankunnen; kinderen weten namelijk 
zelf prima wat ze aandurven. Het is de kunst alleen in te grijpen bij onaanvaardbaar risico, als het 
zogenaamde tipping point tussen spel en niet-spel is over gegaan en een kind oprecht bang is. Dan nog 
is het belangrijk een spel-ondersteunende interventie uit te voeren; als het spel wordt gestopt, voedt 
dat juist de angst.

Materialen en omgeving
Niet alleen de begeleider is belangrijk, ook de materialen en omgeving moeten bepaalde vaardigheden 
faciliteren. Een samenhang tussen én ruimte voor de volgende vijf manieren van spelen is optimaal: 
cognitief, constructief, creatief, motorisch en sociaal spelen. 

De zes voorwaarden om spelontwikkeling optimaal te faciliteren
1. Voldoende tijd om te spelen.
2.  Voldoende ruimte om te spelen – niet alleen fysiek qua speelveld; kinderen moeten ook de   

vrijheid krijgen om zelf het spel te bedenken.
3. Voldoende materialen om mee te spelen.
4.  Niet te veel restrictieve regels – kinderen moeten hun eigen regels kunnen bedenken en niet 

geremd worden door externe invloeden. 
5.  Het aanreiken van spelthema’s – door suggesties van de leerkracht kan een onderwerp verdiept 

worden. Laat de gekozen thema’s aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 
6.  Het gevoel van veiligheid – niet alleen qua gevaar in de omgeving moeten kinderen zich 

veilig voelen, ook sociaal moet een kind zich op zijn gemak voelen. Kinderen die zich niet 
geaccepteerd voelen of geen zelfvertrouwen hebben, zullen niet gauw initiatieven nemen. 
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INHOUDELIJKE AANSLUITING BIJ DE SCHOLEN

 Aansluiting op het primaire onderwijs

Niet zomaar een schoolreisje!
Het Vogelnest wil kleuters in beweging brengen, zowel met fysiek bewegen als door een actieve 
mindset. Het speelaanbod speelt in op beweging en de spelende en fantasierijke mindset van de 
kleuter. Leren door te ervaren, waarbij samenwerking en overleg ontstaat uit spel en fantasie. Kleuters 
worden vanuit vrijheid, vrij spel en eigen keuzes intrinsiek gemotiveerd om zichzelf, de samenwerking, 
de omgeving en de natuur te ontdekken. Waar op het schoolplein de ruimte en de natuurbeleving 
noodgedwongen beperkt is, ervaart de kleuter op Het Vogelnest grootse ontdekkingen en krijgt het 
kind de vrije ruimte. 

Een schoolreisje op Het Vogelnest draagt bij aan: de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, zoals 
bevordering van zelfvertrouwen of zelfstandigheid dankzij het vrije spel, het buiten (samen)spelen, 
het fysieke en creatieve aanbod. Op Het Vogelnest kan de kleuter de natuur uit eigen ervaring leren 
kennen, beleven, waarderen en respecteren.

Verschillende inhoudelijke thema’s worden daarbij aangereikt. De basis leren van (over)leven in én met 
de natuur en samenleven. De oorsprong leren kennen van voedsel. Een besef ontwikkelen van andere 
levensvormen en de onderlinge samenhang. Verbinden met directe omgeving. Zij laten de kleuter 
kennismaken met de natuur: de basis om uiteindelijk respect te krijgen voor de natuur.

Voor de leerkracht

Een schoolreisje naar Het Vogelnest kan geheel naar eigen wens worden ingevuld. Leerkrachten zijn vrij 
in het invullen van de dag. Van een heerlijke dag vrij buitenspelen tot een meer educatief geïntegreerd 
schooluitje. Het Vogelnest biedt handreikingen op educatief gebied voor de leerkracht en hulpouders 
om de educatieve invulling gemakkelijk en leuk te maken. Mogelijkheden om hiermee van het 
schoolreisje een geweldig leuke én leerzame dag van te maken.

Het Vogelnest en 21e eeuwse 
vaardigheden
Het Vogelnest biedt naast veel fysieke 
ruimte ook ruimte voor het aanleren van 
vaardigheden als: ontdekken, keuzes maken, 
oplossingen bedenken, plannen maken en 
samenwerken. 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-
eeuwse-vaardigheden

Het Vogelnest en burgerschap
Basisscholen geven over het algemeen 
aan dat zij aandacht voor burgerschap 
belangrijk vinden. Het accent ligt vaak op 
het sociale domein, bij het bevorderen van 
sociale vaardigheden en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Ook maatschappelijke 
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onderwerpen, zoals democratie en andere culturen komen aan de orde, maar vormen een relatief 
kleiner deel van het op burgerschap gerichte onderwijs. Scholen vinden het schoolklimaat een 
belangrijk middel om burgerschap te bevorderen. Samen met gerichte aandacht voor sociaal-
emotionele ontwikkeling (zoals met een daarop gerichte methode) en hoofdstukken uit algemene 
lesmethoden waarin aan burgerschap gerelateerde thema’s aan de orde komen, vormt dat op de 
meeste basisscholen de kern van het burgerschapsonderwijs. Soms gebruiken scholen speciaal op 
burgerschapsvorming gerichte aanpakken of methoden. De meeste scholen werken met globale 
leerdoelen, en verder uitgewerkte doelen voor sociale vaardigheden, zoals bevordering van 
zelfvertrouwen of zelfstandigheid. Sociale vaardigheden en bevordering van basiswaarden komen 
wekelijks tot dagelijks aan de orde. 

Het Vogelnest laat kinderen vrij om alleen of samen te spelen. In de voor hen nieuw te ontdekken 
ruimte komen ze te staan voor allerlei keuzes en nieuwe situaties. Situaties waarbij ze duidelijk 
moeten maken wat ze juist wel of niet willen. En hoe ze het willen. Spelenderwijs ontwikkelen ze hierbij 
belangrijke sociale en communicatie vaardigheden. 

https://curriculum.nu/ontwikkelteam/burgerschap
Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en 
Ouders & Onderwijs in samenwerking met SLO
    
Het Vogelnest en kerndoelen (TULE-SLO)
Op veel basisscholen vormen de kerndoelen de leidraad voor het vormgeven van het onderwijs. Deze 
kerndoelen geven de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud. Kerndoelen laten op 
hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het primair onderwijs.
Een schoolreis naar Het Vogelnest sluit aan bij de volgende kerndoelen. 

ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD 
Mens en samenleving
Kerndoel 39 – De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 M I L I E U B E T E K E N I S S E N
 • verwondering
 • schoonheid (natuur is mooi)
 I N G R E P E N   V A N   D E   M E N S
 • iets toevoegen: afval, stank, geluid, asfalt 
 • iets onttrekken: bos (kappen), dieren (jagen, visserij)
 • ingrijpen met zorg
 K E U Z E S   M A K E N
 • bereidheid tot zorg
 CONTEXT
 • mogelijk onderwerp: het bos/park in de eigen omgeving
 • mogelijk onderwerp: landschappen in Nederland
Natuur en techniek
Kerndoel 40 – De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
 V E R SC H E I D E N H E I D   E N   E E N H E I D
 • er is een verscheidenheid aan organismen: planten, dieren, mensen, paddenstoelen
 • van elkaar verschillende organismen hebben dezelfde functionele onderdelen
 • planten veranderen met de seizoenen

INHOUDELIJKE AANSLUITING BIJ DE SCHOLEN
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 I N S T A N D H O U D I N G
 • mensen en dieren hebben voeding nodig
 • mensen, planten en dieren hebben ruimte nodig om te leven
 • mensen, planten en dieren planten zich voort
 R E L A T I E   M E T   D E   O M G E V I N G
 • mensen, dieren en planten moeten worden verzorgd
 • de omgeving levert organismen voedsel en leefruimte
Kerndoel 41 – De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie 
van hun onderdelen.
 H E T   E I G E N   L I C H A A M
 • uitwendige vorm en bouw van ledematen
 • zintuigen: gezicht, gehoor, reuk, tast, smaak
 O V E R E E N K O M S T E N   E N   V E R S C H I L L E N
 •  verschillen tussen mensen (bijv. kleur van de ogen en het haar) en overeenkomsten
  (lichaamsbouw)
 B O U W   E N   V O O R T P L A N T I N G   V A N   P L A N T E N
 • onderdelen van een plant: bloem, stengel, blad en wortel
 • ontkiemen van zaden

KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE 
Cultureel erfgoed is gerelateerd aan verschillende vakgebieden. In groep 1/2 worden vooral onderwerpen 
uit de directe en nabije omgeving van de kinderen onder de aandacht gebracht.
Kerndoel 54 – De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
 B E T E K E N I S V O L L E   O N D E R W E R P E N   E N   T H E M A ‘ S
 •  betekenisvolle onderwerpen en thema’s uit de verschillende leergebieden en de directe 

belevingssfeer van de kinderen. Bijvoorbeeld: je eigen lijf, mensen, dieren, seizoenen, het 
weer, water, de zee, speelgoed, feest, sprookjes en verhalen, gedichten, prentenboeken, 
materiaal als inspiratiebron.

Kerndoel 56 – De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. 
 K U N S T Z I N N I G E   D I S C I P L I N E S
 • kunstwerken in de klas (bijv. tekeningen, schilderijen, beelden)
 • (traditionele) kinderliedjes, dans en toneel
 • poppenspel
 • betekenis geven: associaties van kinderen bij beelden, muziek en geluiden, spel en    
  beweging en gebruiksvoorwerpen

BEWEGINGSONDERWIJS
Kerndoel 57 – De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende 
bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en 
uitvoeren.
 Leerlijnen: Balanceren, Klimmen, Zwaaien, Over de kop gaan,  Hardlopen, Stoeispelen

http://tule.slo.nl
TULE | SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling
 

INHOUDELIJKE AANSLUITING BIJ DE SCHOLEN
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EDUCATIEF CONCEPT

Beleef de vier seizoenen op Het Vogelnest
    Toekomstvisie voor een solide toekomst
    Verkenning & visie – Behoud & toekomst | Stichting Het Vogelnest

Hier wil Het Vogelnest naartoe:

Beleef de vier seizoenen op Het Vogelnest
Twee keer per schooljaar bezoeken de kleuters Het Vogelnest op landgoed Rhijnauwen. Kleuters 
ervaren zo tijdens hun twee jaar durende ‘kleutercarrière’ de vier seizoenen op Het Vogelnest. Een 
totaalbeleving waarbij binnen- en buiteninrichting één geheel vormen met het educatieve spel- en 
speelaanbod en natuur- en cultuurhistorische verhalen van de directe omgeving onder de aandacht 
komen. Op het gebied van fantasie, spel en fysiek worden de kleuters aangesproken en uitgedaagd. 
Kortom: een schoolreisje om te onthouden!

Het hele jaar toegankelijk voor vijf groepen (ca. 125 kleuters)
Binnen én buiten is voldoende ruimte en spel- en speelmateriaal om in alle seizoenen en bij slecht weer 
alsnog een geweldig schoolreisje te hebben. Het gebouw en de twee overdekte buitenspeellocaties 
bieden voldoende ruimte om bij slecht weer droog te kunnen spelen met vijf groepen. De binnenruimte 
kan worden ingezet als opwarmruimte.  

Aanbod speel- en spelaanleiding
Het buitenterrein wordt verdeeld in thema’s. Aansluitend bij de beleefwereld van de kleuter en het 
desbetreffende seizoen. De thema’s bieden spel- en speelaanleiding en prikkelen de fantasie van de 
kleuter. De kleuters worden vrij gelaten in hun eigen spel en keuzes. Op een centrale eetplek (geschikt 
voor ongeveer 75 kleuters) kan het seizoensverhaal worden verteld. Bij nat/koud weer kan men het 
verhaal in de groepsruimte binnen houden.

Er worden handreikingen geboden om natuur- en seizoensbeleving te verdiepen. Leerkrachten en 
hulpouders kunnen eenvoudig leuke en leerzame activiteiten opzetten, passend bij het specifieke 
seizoen. De spelende kleuter kan naar eigen wens aansluiten en meedoen. 



9
Educatief concept Het Vogelnest 
Februari 2019 | Toink Creatie

EDUCATIEF CONCEPT

Uitnodigende, inspirerende en 
enthousiasmerende speelzones 

    
Leerkrachten en begeleiders kunnen kiezen, maar ook de kleuter kan dat op Het vogelnest! Een grote 
variatie aan spelaanleiding zones biedt voor ieder wat wils. Met deze range aan mogelijkheden kunnen 
leerkrachten inspelen op educatieve thema’s van de school of gebruikmaken van het aanbod van Het 
Vogelnest dat is aangepast op het seizoen. 

Overzicht spel en speelaanleiding zones

A) De groepsruimte seizoenscreaties, inspiratie, nestelen, verhaal, speelzolder, 
welkom, jas en tas, eten en drinken, opwarmen en schuilen

B) Het nest centrale verzamelplek, seizoensverhaal, planten en dieren van Het 
Vogelnest, poppenkastpoppen, kringgesprek, eetplek, vuurplek 

C) Oerwonen wilgentenen hutten en tunnels, boomstam zitkring, houtblokken,
overleven, wonen in hutten,  jagen en verzamelen

D) Wonen op het landgoed wonen in huisjes, uitkijktoren/hooiberg, water en bruggetje,
ridders en jonkvouwen

E) Overleven in de natuur bouwplaats, struingras, camouflage, zintuigenpad, spannende natuur, 
hutten bouwen, survivallen, hazelnotenbos, speelheuvel, klimboom

F) Boerenland en eten pluk- en speelgaard, modderkeuken, kruidenstruinbos, tuinieren, 
oogsten en koken

   

AB

C

D

E

F
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CUSTOmER JOURNEy

De dag van het schoolreisje
    

Op school
Ter voorbereiding van het schoolreisje worden het educatieve concept, de handreikingen over de 
mogelijke seizoensactiviteiten, het seizoensverhaal en de praktische informatie toegankelijk gemaakt 
voor de leerkracht. De leerkracht heeft de kinderen en de begeleiders (hulpouders) voorbereid op het 
bezoek aan Het Vogelnest.

Op schoolreisje
De kleuters krijgen hun naam en klas opgeplakt zodat begeleiders (ouders/leerkrachten) weten in 
welke klas/bus ze thuishoren en de begeleiders alle kinderen bij hun naam kunnen aanspreken. 

De bus
De kleuters zijn zenuwachtig want het is hun eerste schoolreisje en ze zijn nog nooit met de bus 
gegaan. Gelukkig is de busreis niet te lang, ongeveer een half uur, maar de kleuters denken dat ze héél 
ver van huis/school zijn. Iedereen gaat in de veiligheidsgordels, inclusief de hulpouders. Bij aankomst 
stappen ze één voor één uit de bus. Dit is voor enkele kleuters al een fysieke uitdaging want de bus is 
erg hoog. Eenmaal buiten verzamelen ze per groep en lopen dan direct het (fiets)pad af naar de entree. 
De hulpouders en leerkrachten houden de kleuters bij elkaar. De kleuters kunnen nog niet over de heg 
kijken en Het Vogelnest wordt voor hen pas zichtbaar zodra ze het hek doorgaan. 

Aankomst
Bij binnenkomst lopen de groepen naar het pand. Daar hangen ze de jassen en tassen aan de kapstok. 
Er is kapstokruimte voor 125 kleuters. Sommige kleuters gaan nog even naar de wc. Hulpouders 
helpen hier en daar nog de kinderen op het toilet. Spel- en speelmateriaal wordt uit de schuur gehaald. 
Kleuters gaan op verkenning uit of kunnen zich zich nestellen in Het Nest. 

Welkom heten met het seizoensverhaal
Centraal gelegen op het terrein is een amfitheater-achtig Nest, waarin de kleuters met begeleiders 
samenkomen. Klaar om het seizoensverhaal te horen of het toneelstuk van de leerkrachten te zien. 
Het verhaal gaat over de dieren en de planten op Het Vogelnest, in combinatie met het seizoen en de 
beleefwereld van de kleuter. Poppenkastpoppen met karakters van Het Vogelnest kunnen worden 
gebruikt. Kinderen worden hierbij actief uitgenodigd om mee te doen, bijvoorbeeld door op gekozen 
momenten geluiden te maken. Na het verhaal kan iedereen heerlijk vrij uitvliegen over het terrein 
en Het Vogelnest verder ontdekken. Het nest biedt ruimte voor ongeveer 75 kleuters en bij grotere 
groepen kan het verhaal in twee keer verteld worden aan alle kleuters. Bij slecht weer kan het verhaal 
in de groepsruimte binnen worden verteld. De poppenkast kan daarbij worden ingezet.

Het terrein verder ontdekken
De begeleiders/hulpouders verspreiden zich over het terrein en gaan naar verschillende speelzones: 
de modderkeuken, de huttenbouwplaats, de uitkijktoren, de waterplaats, het wilgentenen kamp, de 
groepsruimte en Het Nest. Hier kunnen ze de activiteiten van de kleuters (op afstand) in de gaten 
houden. En er voor de kleuters zijn wanneer er vragen opdoemen of ingrijpen als er volgens hen een 
gevaarlijke situatie ontstaat. Daar waar kinderen op gang geholpen willen worden, kunnen activiteiten 
aangeboden worden die gaan over fantasie, spel, creatie, beweging, zintuigen en samenwerking. Over 
woonvormen in hutten, huizen, nesten en holen. Over eten... wat eet jij en wat eet een mol. Over leven:  
hoe beweeg jij en hoe beweegt de mol of de specht, bijvoorbeeld. Of over jagen en verzamelen. Of een 
creatie- of knutselactiviteit. Binnen, bij het welkomstbord, kunnen begeleiders inspiratie opdoen en een 
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activiteit uitzoeken die bij hen, de locatie en die dag past. 

In de groepsruimte binnen is ruimte om te knutselen voor wie wil. Zo kunnen kleuters bijvoorbeeld een 
nest plakken met gevonden gras van buiten. 

Niet iedere kleuter doet mee aan de activiteiten. Zo gaat de één helemaal op in haar eigen fantasiespel, 
terwijl de ander haar gevonden kikkertje toont en weer anderen geconcentreerd bezig zijn met het 
bouwen van een vogelnestje of als eekhoorns noten aan het verzamelen en aan het verstoppen zijn. 
Het is de keuzevrijheid van eigen gecreëerd spel of een activiteit die het schoolreisje top maakt.

Brrrrr…
De kleuters die het koud hebben, kunnen zich opwarmen bij de vuurplek in het midden van Het Nest. 
Ze kunnen ook naar binnen gaan en zich nestelen op de speelzolder tussen de kussens. 

Limonade- en lunchpauze 
De bel kan geluid worden om iets te gaan drinken. Dat kan bij Het Nest of ergens in het groen.Binnen 
biedt de keuken voldoende ruimte voor ouders om heerlijke schalen met eigen meegebrachte groente 
en fruit klaar te maken. En uiteraard ook limonade, koffie en thee. 

Op de vuurplek buiten kan ook eenvoudig eten bereid worden, zoals soep, thee, broodjes, popcorn of 
marshmallows. De school neemt hiervoor zelf materiaal en ingrediënten mee (eten en hout). Bij regen 
of felle zon bieden de hooimijten buiten een droog of schaduwrijk buitenspeel- of pauze-alternatief.
 
Vrij spelen en/of knutselen tot de bus komt
Met volle buik kunnen ze vervolgens weer heerlijk vrij spelen, aan activiteiten meedoen en/of 
knutselen. Het laatste half uur is het spullen verzamelen, opruimen en schoonmaken. 

Daar is de bus
Ieder gaat weer naar zijn eigen bus. De ergste modder wordt van de kleren en schoenen geklopt. En 
iedereen gaat weer in de gordels. Terug naar school.

Het Vogelnest is weer klaar voor een volgende school. 
De kleuters zitten vol met verhalen voor thuis.

CUSTOmER JOURNEy
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Voorbeelden creaties met natuurlijke materialen

Met natuurlijke materialen 
van buiten creëren. Binnen in 
de groepsruimte of buiten. 

•	 Takken	schilderen,	nest	plakken	gras	op	papier	
•	 Kastanjeweb	of	gras	op	papierweb
•	 Egel	plakken
•	 Winterslaap	holletjes	maken	
•	 Minischilderij/mandala	maken	met	natuurlijke	materialen
•	 Een	praatstok/toverstok/toversteen	maken
•	 Kruiden/toverdrankje,	bosparfum,	heksendrankje	maken
•	 Met	modder	tekenen,	gezichten	met	modder	schminken
•	 Moddergerechtjes	maken
•     …et	cetera

Zwartfluwelen
 vacht en grote 
graafhanden?

4 poten

JA
ST

A
RT

JA

NEE
Heeft 
het dier 
poten?

Langer dan
breed, slijmerig

en met of
zonder huisje?

Wormvormig,
langer dan 3 cm

en aan beide
uiteinden

toegespitst?

Hoeveel poten
heeft elk ‘segment’

halverwege het
lichaam?

Achterlijf
zonder 
tangen

Antennes
geknikt?

BODEMDIERENDAG

‘Steeltje’
tussen het
achterlijf

en de rest?

Lichaam
met

duidelijke
ringen?

Hoeveel
poten?

meer dan 6 

6 poten
Achterlijf

bedekt met
2 harde

schilden?

4 poten

NEE

NEE

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Regenworm
Naaktslak Huisjesslak

Pissebed

Miljoenpoot

Duizendpoot

KeverMier

Z.O.Z

Mol

1 2 3

5

6

7

9

10

1 2 3 4 5 6 7

8

8 9 10

NEE NEE

NEE

NEE

Spinachtige4

Meer dan
10 poten?

Scharen aan
de voorpoten?

Lichaam meer
dan 5x zo

lang als breed?

2 poten

JA

11 er is meer

NEE

Vleugels?

www.bodemdierendag.nl
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Seizoensverhalen en activiteiten

fantasie   |   beweging   |   zintuigen   |   spel   |   creatie

Lente Lenteverhaal;	De specht, de kraai en de duif
Bewoners	van	Het	Vogelnest	en	jij
Over	vogelnesten	en	bloesem
•	 Als	vogels	over	het	terrein	vliegen,	vogelgeluiden	maken
•	 Nestmateriaal	sprokkelen
•	 Onderzoek	van	een	plant:	knoppen,	bloem,	stengel,	blad	en	wortel	zoeken
•	 Tuinieren,	harken
•	 …et	cetera

Zomer Zomerverhaal;	Hommel en zijn vriendjes
Bijen	en	hommels,	kruiden	en	bloemen
•	 Speuren	naar	sporen
•	 Geluiden	maken:	vliegen	en	zoemen	als	bijen
•	 Bijendans	doen
•	 Bijenparfum	maken
•	 Regendans	doen
•	 Bloemen	zoeken	en	vergelijken.
•	 Zintuigen:	gezicht,	gehoor,	reuk,	tast,	smaak	
•	 Kruiden/toverdrankje	maken
•	 Vruchten	zoeken
•	 Planten	verzorgen:	water	geven
•	 …et	cetera

Herfst Herfstverhaal;	Peter Pissebed en zijn vriendjes
Kleine	beestjes,	paddenstoelen	en	zaden	en	noten
•	 Slakkenrace
•	 Regenworm	dans
•	 Spinnen
•	 Kleine	beestjes	zoeken	en	verzamelen	in	looppotjes
•	 Bladerberg	maken,	wintervoorraad	zoeken,	eikels,	noten
•	 Vruchten	en	noten	zoeken
•	 Oogsten
•	 Oogstdans	doen
•	 Paddenstoelen	zoeken	en	met	spiegeltje	bekijken
•	 Verstoppertje
•	 Soepjes	maken
•	 …et	cetera

Winter Winterverhaal;	Molletje, egel, eekhoorn en vleermuis
Overwinteren,	voedsel	en	winterslaap
Over	aarde	en	bomen	
•	 Kijken	als	een	mol	en	vleermuis,	onderscheiden	licht	en	donker,	op	zijn	kop
•	 Klimmen	als	een	eekhoorn	en	hangen	als	een	vleermuis
•	 Wintervoorraad	zoeken,	eikels
•	 Vleermuis	tikkertje,	de	vleermuis	tikt	de	insecten
•	 Met	modder	tekenen	op	gezicht
•	 Vuurdans	doen
•	 Totempaal	maken	met	natuurlijke	materialen
•	 Een	verscheidenheid	aan	natuurlijke	materiaal	verzamelen
•	 Verstoppertje
•	 Een	schuilhut	bouwen
•	 Soepjes	maken
•	 Moddergerechtjes	maken
•	 …et	cetera
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