
Speciale begeleiding van onze eigen Freek Vonks
Alle medewerkers van de outdoor BSO zijn pedagogisch opgeleid 
en staan garant voor professionele begeleiding van de kinderen. 
Daarnaast hebben ze veel affiniteit met de natuur. Ze hebben 
bijvoorbeeld een extra natuuropleiding gedaan of vanuit persoonlijke 
interesse veel kennis van dieren, planten en het buitenleven. Ze 
brengen de kinderen respect voor de natuur bij en dragen zo bij aan 
hun duurzame en milieubewuste ontwikkeling. 

Altijd lekker buiten – het hele jaar door
Op de Outdoor BSO spelen kinderen het hele jaar door buiten. Zo leren 
ze de seizoenen kennen en zien ze wat er met de natuur gebeurt in de 
winter, lente, zomer en herfst. Als het nat is doen we de regendans, 
als het koud is maken we samen vuur en gaan we kastanjes poffen. Er 
is zoveel te beleven! 

Ontdek nu de Outdoor BSO 
Wilt u meer weten over de Outdoor BSO, neem dan contact op met 
locatiemanager Anna van Duuren via 06 – 52 15 93 11 of 
avduuren@kinderopvanghumanitas.nl. We horen graag van u. 

De Outdoor BSO geeft kinderen 
    de buitenruimte! De Outdoor BSO: 

buitenschoolse opvang in de natuur
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Zodra de schoolbel gaat, gaan wij naar buiten! In de Outdoor BSO 
spelen kinderen het hele jaar door in de natuur. Ravotten, hutten 
bouwen, planten en dieren ontdekken, lekker actief bezig zijn. 
Heerlijk vrij, onder de professionele begeleiding van onze natuur-
pedagogische medewerkers. Buitengewone buitenschoolse 
opvang: de Outdoor BSO.

 
Top 5 voordelen van buitenspelen 
Spelen in de natuur is belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van 
kinderen. De top 5 voordelen zijn:
1. Veel bewegen (in de buitenlucht!)
2. Positief effect op concentratievermogen en leerprestaties
3. Stimuleert zelfstandigheid, creativiteit en samenwerking
4. Vergroot fysiek en sociaal zelfvertrouwen 
5. Ontwikkeling milieubewustzijn en respect voor de natuur 

Even geen games en YouTube, maar spoorzoeken en survival
De voordelen van buitenspelen zijn groot en als kinderen in de natuur 
zijn, vinden ze het ge-wel-dig. Kinderen hebben soms moeite om uit hun 
digitale wereld te stappen, maar dat is precies wat de Outdoor BSO doet! 
De Outdoor BSO is een plek vol uitdagingen! Hier leren de kinderen de 
natuur, zichzelf en elkaar kennen. Ze ontdekken hun grenzen en leren 
risico’s beter inschatten. Hoe bouw je een stevige hut? Doordat ze zelf 
oplossingen moeten bedenken, neemt hun zelfredzaamheid toe. Dit geeft 
kinderen meer zelfvertrouwen. 

Zo ziet een middag op de Outdoor BSO eruit
Na schooltijd halen we de kinderen op en gaan 
we rechtstreeks naar de buitenlocatie. Zodra alle 
kinderen aanwezig zijn, stellen we groepjes samen. De 
groepssamenstelling en de begeleiding zijn steeds zoveel 
mogelijk hetzelfde. Even samen iets drinken en eten en…
spelen maar! We zijn altijd buiten – behalve als het echt 
niet anders kan. De kinderen kunnen vrij spelen, maar we 
bieden ook allerlei activiteiten aan. Daarbij gebruiken we 
alles wat de natuur ons te bieden heeft! Boomklimmen 
of een bloemenslinger vlechten, hutten bouwen of een 
bosparfum maken…We ontdekken wat de natuur ons 
te bieden heeft! Aan het einde van de dag brengen we 
de kinderen weer terug naar de ophaalplaats. Hier is alle 
ruimte om voor ouders en pedagogisch medewerkers 
om de dag door te nemen en gaan de kinderen heerlijk 
tevreden en moegespeeld naar huis. 

     

• Ontdekken en onderzoeken
• samenwerken en samenspelen
• veel bewegen en actief zijn

….kinderen leven op 
    in de Outdoor BSO  


