
maart

ONTWERP VAN KRUIS-
BESTUIVING VOEDSELBOS 
EN SPEELNATUUR

juni

ANBI status toegekend

september

BEDRIJFSUITJE GENMAB 
grote shoonmaak

RT113 trouwe klussers van 
het vogelnest

maart

NLDOET 9 MAART onder-
houd en opknappen van terrein 
en speeltoestellen

nldoet 10 maart, veel werk 
verzet met o.a. lions uit bunnik 
100 NIEUWE HAZELAARS

februari

INVENTARISATIE status 
huidige speeltoestellen, en 
speelveiligmaken

juli/augustus

ZOMERSTOP

maart

augustus

augustusvoorjaarjanuari najaar

decemberjuliapril april

Jaarverslag – Het Vogelnest 2018

VOORJAARS KLUSDAG
SEIZOENSOPENING 
klus- en schoonmaakdag

EERSTE OOGST
rode bessen

NAJAAR KLUSDAG
SEIZOENS OPENING 
klus- en schoonmaakdag

16 SCHOLEN bezoeken in het 
voorjaar het vogelnest
met 1178 kleuters

DIGITAAL BOEKINGSSYS-
TEEM VOOR DE SCHOLEN
toegankelijk

Ondersteuning

ONDERHOUD 
EN 

VEILIGHEID

ONDERSTEUNING

Hart

COMMUNICATIE 
SCHOLEN PLANNING 

EN ORGANISATIE

HART

Visie

VISIE

21 SCHOLEN bezoeken in het 
najaar het vogelnest
met 2634 kleuters

september

BEDRIJFSUITJE GENMAB 
groenonderhoud

mei

Inventarisatie risico en 
eetbare planten

maart maart

NIEUW BESTUURSLID
HYLKE KOERS

BETUUR EN VISIE
VOOR EEN 

SOLIDE TOEKOMST

BENUTTEN VAKANTIES  
contract partou

STAGIAIRE SIGRID VINK 
brengt speelgedrag in kaart 
extra toetssteen voor de 
ontwerpen en plannen

mei

OPENBAAR EVENEMENT 
fëte de la nature

maart

BUSVERVOER VERBETERD 
inkoopcontract met kassing-
tours uit bunnk

september

BEDRIJFSUITJE GENMAB 
kruidendoolhof

3812 kleuters hebben in 2018 op ons 
terrein gespeeld, afkomstig van zo’n 38 
scholen uit Utrecht en Bunnik.
Daarbovenop zijn de schoolvakantie-
perioden benut door kinderen van de 
dagopvang Partou.
De acties en plannen dragen bij aan de 
professionalisering en moderniseringslag om 
toekomstbestendig, de groeiende stad Utrecht 
en daarmee de groter wordende scholen, te 
kunnen blijven bedienen. Aan te sluiten bij het 
onderwijs, de vier seizoenen te  kunnen beleven 
op Het vogelnest. Het hele jaar open. Kinderen 
natuurlijke speelaanleiding aanbieden en het 
mogelijk maken om in regen, kou en zon toch 
lekker buiten te kunnen blijven spelen.

Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij de enorme inzet van 
vrijwilligers!

Stichting Het Vogelnest , Utrecht
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“ Het leukste en wellicht ook het leerzaamste kleuterschoolreisje 
speciaal voor alle kleuters van Utrecht en Bunnik! ” 

   Educatief concept 
   Het Vogelnest   Rhijnauwenselaan 9a, 3981HH Bunnik

De buitenspeellocatie voor schoolreisjes
voor stadse kleuters uit Utrecht en Bunnik
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“ Het leukste en wellicht ook het leerzaamste kleuterschoolreisje 
speciaal voor alle kleuters van Utrecht en Bunnik! ” 

AFSCHEID BESTUURSLID 
LISE VAN LEEUWEN

2018 HET JAAR VAN DE PLANVORMING, GEREALISEERD MET MEDEWERKING VAN KLEUTERJUFFEN EN PARTOU

TERREIN VOL ONTDEK-
KINGEN van kleuters verwon-
deren en brengt ze dichter bij de 
natuur


