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Lentekriebels!
Een nieuw seizoen is altijd 
een beetje wennen, maar 
als de lente eraan komt 
wordt iedereen vanzelf 
vrolijk. Ga lekker naar bui-
ten met de kinderen en 
geniet van de jonge die-
ren, de vogels die fl uiten, 
de bloemen die bloeien... 
Bij een nieuw seizoen 
horen nieuwe activitei-
ten, dus daarom heel veel 
vrolijke voorjaarsideeën! 

dreumesen,
peuters en 
kleuters
✹  Zet een pan of emmer water buiten met keuken-

gerei (lepels, zeef, spons, afwasborstels) en laat 

ze hiermee lekker spelen.

✹  Met speeldeeg kun je de kinderen allerlei leuke 

(lente)vormpjes laten maken. Meng 1,5 kopje 

bloem met een 0,5 kopje water, 1 kopje zout en 

2 eetlepels olie in een kom. In de koelkast kun 

je het deeg in een plastic zakje een paar weken 

bewaren en steeds opnieuw gebruiken. Je kunt 

het deeg ook bakken om het te bewaren. Bak 

het één tot twee uur in de oven op 175 graden 

(stand 3 of 4). Het deeg is klaar wanneer je een 

hol geluid hoort als je er met een vork in prikt. 

 Baby’s 
✹  Neem ook de baby’s mee naar buiten. Als de buitentempera-

tuur het toelaat, kunnen de kleintjes heerlijk buiten spelen op 
een zachte ondergrond. Dat hoeft niet per se een kleed te zijn, 
ook het gras is geschikt. Dit geeft ze de ruimte om te rollen, grij-
pen, optrekken, voelen en over de grond te kruipen. Een hekje, 
stoel of tafel kan je gastkind helpen om zich er aan op te trekken 
en te gaan staan. Zorg voor een plekje waar je hem makkelijk 
kan zien en omgekeerd. Dit geeft je gastkind een gevoel van vei-
ligheid. Er bestaan ook speciale babyhuisjes, waarin baby’s lek-
ker buiten kunnen slapen of spelen. 

✹  Speel het bekende Kiekeboe-spelletje eens op een andere 

manier. Leg een theedoek over een speeltje van de baby en 
vraag de baby om het speeltje te zoeken. Wacht op de reactie en 
trek dan de theedoek van het speeltje weg. Het zal verrassend 
zijn voor de baby dat het speeltje gewoon onder de theedoek 
ligt. Na verloop van tijd zal de baby zelf de theedoek weg probe-
ren te trekken. En je kunt dit spelletje natuurlijk ook prima bui-
ten doen.

✹  Maak zelf een boxmobiel met het thema lente, die buiten 

bereik van de kinderhandjes blijft. Gebruik heldere kleuren en 
eenvoudig vormgegeven fi guurtjes (bijv. schaapjes, bloemvor-
men). Een mobiel waarvan de hangers verwisselbaar zijn, biedt 
meer mogelijkheden om de baby te blijven boeien.

Als de buitentempera-
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 Basisschoolkinderen
✹  Maak samen een windgong. Ga met de kinderen buiten op zoek 

naar natuurlijke materialen zoals mooie stokjes, steentjes of schel-
pen of doppen. Zoek een stevige tak van ongeveer 30-50 cm lang 
om de gevonden voorwerpen aan te bevestigen. De voorwerpen 
kun je met een stompe naald, priem of handboor voorzien van een 
gaatje. De steentjes omwikkel je met een touwtje. Rijg alles aan 
verschillende touwtjes die je bevestigt aan de tak. Zoek daarna een 
mooi plaatsje voor de windgong. Hang je de tak binnen? Doe dit 
dan bij een raam, dan bewegen en rinkelen de voorwerpen mooi als 
de wind er langs waait!

✹  Een kruidentuintje kun je overal aanleggen. Dit kan in bakken en 
potten, in een hoek van de tuin of de buitenruimte door er een aan-
tal stoeptegels uit te halen of door er een plekje voor vrij te maken 
in een echte tuin. Mogelijkheden genoeg! Er zijn ook kant-en-klare 
‘vierkantemetertuintjes’ te koop. Kijk eens op www.onzevierkante-
metertuin.nl. Een ‘tuintje’ kun je inzaaien met zaadjes van kruiden-
planten. Kinderen kunnen dan zien hoe de planten groeien. Zet bij 
iedere plant een stokje waarop je de naam van het kruid schrijft. 
Dit kan heel gemakkelijk met een ijsstokje en een watervaste stift. 

Veiligheid in de natuur
De leukste activiteit is misschien nog 

wel er samen op uit trekken, de natuur 

in. Iedereen die met kinderen werkt, wil 

zorgen dat zij spelen in een veilige en 

gezonde natuurlijke omgeving. Maar 

kan (en moet) een gastouder 100% 

veiligheid garanderen? Een kind kan 

struikelen over een boomstronk, uit 

een boom vallen, giftige planten eten 

of de ziekte van Lyme oplopen door 

een tekenbeet. Deze risico’s bestaan, 

maar de kans erop is maar heel klein. 

Een goede voorbereiding bij natuur-

activiteiten is ontzettend belangrijk. Ga je 

de natuur in? Zorg dat je weet welke moge-

lijke risico’s er zijn en welke afspraken je 

met kinderen (en de ouders) moet maken. 

Om dit te kunnen beoordelen, houd je reke-

ning met de situatie, de leeftijd van een kind 

en wat een kind aankan. Wat voor het ene 

kind uitdagend is, is voor een ander kind 

een te groot risico. Wat in de ene situatie 

prima kan, is onder andere omstandigheden 

gevaarlijk. Uitdaging en veiligheid staan dus 

niet vast! Kinderen zijn goed bestand tegen 

een buitje of wat kou. Hierbij is het belang-

rijk dat de kinderen (en jijzelf) kleding dra-

gen die passen bij de weersomstandigheden. 

Want als je het koud hebt, is buiten spelen 

al gauw niet meer leuk. Hieronder een lijstje 

met dingen die je mee kunt nemen om de 

risico’s in de natuur te beperken.

 Basisschoolkinderen

activiteiten is ontzettend belangrijk. Ga je 

Ik ga de natuur in en 
neem mee:
■    Gegevens van iedere kind, ook over 

allergieën;

■  Mobiele telefoon (opgeladen!);

■  Telefoonnummer van de ouders;

■  Een EHBO-set, inclusief tekentang;

■    Boekje of lijst met afbeeldingen van  

giftige planten en paddenstoelen;

■  Water om te drinken;

■   Water om eventueel wonden mee schoon 

te spoelen of te koelen;

■  Ontsmettingsgel;

■  Ongebleekt wc-papier;

■  (Plastic) zak voor afval;

■  Extra setje warme kleding;

■  Zonnebrand, petje bij warm weer.

Meer met de 
natuur!
Wil je meer tips voor natuur-

activiteiten met kinderen? Je 

vindt ze in de module Natuur 

in de BSO van www.eschool-

kinderopvang.nl, die ook heel 

goed voor gastouders te 

gebruiken zijn. Ook de module 

Spel en Speelgoed op www.

gastouderacademie.nl geeft je 

tips voor activiteiten en een 

gevarieerd spelaanbod.
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