
Natuurworkshops voor de kinderopvangorganisatie

Wil je als kinderopvangorganisatie leuke natuuractiviteiten 
aanbieden? Klaartje Timmerman van Paardebloem Natuur-
activiteiten heeft ruime ervaring! 
Zelf de natuur beleven staat bij Paardebloem Natuuractiviteiten 
centraal. Beestjes zoeken in de bosjes, een egelhuis bouwen, de 
wind in je gezicht voelen en de dikste boom omhelzen. Of leren 
overleven in de natuur, vonken maken met vuursteen en dier-
sporen herkennen. Van de leeftijd 4 tot 11 jaar is er een passend 
programma. Actief, creatief en natuurlijk!

De activiteiten worden uitgevoerd in de omgeving (plantsoen, 
park) van de kinderopvang of bos op wandelafstand. Het zijn 4 
of 5 workshops van ongeveer een uur. Natuurlijk kan een activi-
teit of programma ook op maat gemaakt worden. 

Brigitte, pedagogisch medewerkster in Nieuwegein: 

“De kinderen zijn erg enthousiast en zijn vol van je activiteiten, 

Klaartje! Ik ga je ook voor de andere groepen boeken.” 

Aanbod voor kinderen van 4 -7 jaar

De Natuur in de Herfst  
& Winter  
Doelgroep: 4 – 7 jr
Omgeving: kan overal
Duur: 4 x 1,25 uur

Spelenderwijs de natuur 
ontdekken in het seizoen. Waar 
gaan de beestjes wonen en 
waar kan de egel uit het mand-
je van Klaartje overwinteren? 
Geuren en kleuren ontdekken 
en verwerken tot iets moois.

Ontdek de natuur – buitenspel
• Kleine beestjes zoeken  
• Herfstschatten van de bomen 
• Egelhotel bouwen 
• Natuurgeuren verzamelen en 
• Natuurschilderijtje maken

De Natuur in de Lente & 
Zomer
Doelgroep: 4 – 7 jr
Omgeving: kan overal
Duur: 4 x 1,25 uur

Spelenderwijs de natuur 
ontdekken in het seizoen. 
Een regenwormenhotel 
maken, eetbare blaadjes 
proeven samen met Konijn, 
zaadjes zaaien en natuurgeu-
ren verzamelen in een doosje.

Ontdek de natuur – buitenspel
• Kleine beestjes zoeken
• Beestjeshuisje maken 
• Eten uit de natuur
• Eigen minituintje maken
• Natuurgeuren verzamelen en 
• Natuurschilderijtje maken 

Tuinieren voor alle leeftijden 
Doelgroep: alle leeftijden
Omgeving: kan overal
Duur: 5 x 1 uur

In elk seizoen zijn er mogelijk-
heden om binnen en buiten met 
plantjes aan de slag te gaan!

Deze workshopreeks wordt op 
maat gemaakt en de mogelijk-
heden zijn afhankelijk van jullie 
locatie.Voorbeelden van activi-
teiten zijn: een bonen groeiwed-
strijd, aardappelen in een pot, 
kiemgroenten zaaien en eten, 
een minituintje binnen maken, 
buiten zaden verzamelen in de  
herfst en laten ontkiemen, in het 
voorjaar buiten een tuintje star-
ten met groenten en bloemen. 
Let wel: Een moestuintje heeft 
veel zon én blijvende inzet nodig. 
Extra workshops kunnen ter on-
dersteuning ingekocht worden. 



Aanbod voor kinderen van 
7 - 11 jaar

De Natuur Speurders 
Doelgroep: 7 – 11 jr
Omgeving: kan overal
Duur: 4 x 1,25 uur
Seizoen: elk

Ontdekken, beleven, onderzoe-
ken met loepjes, zoekkaarten en 
verrekijkers. 
• Sporen zoeken van dieren uit  
   de omgeving 
• Vogels spotten met verrekijkers
• Een eigen boom van top tot     
   teen onderzoeken
• Waterbeesten onderzoek en 
   vuil slootwater filteren 

Overleven  in de Natuur 
Doelgroep: 7 – 11 jr
Omgeving: park of bos
Duur: 4x 1,25 uur
Seizoen: elk

Wat zeggen diersporen, wat kan 
je wel en juist niet eten uit de 
natuur, hoe maak je schoon 
water en een vuurtje zonder 
lucifers? Je gaat dat leren door 
het te doen! PAARDEBLOEM

N At u u R A c t i v i t E i t E N 
voor kinderen in de buitenschoolse opvang

HUP!
De natuur in!
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