
 
 
 
 
 
 

 
 
Peuters in het Wild Wageningen  -  Aanbod voor de kinderopvang 
 
 
Peuters in het Wild is een landelijk project van Natuur is een Feest, waarvoor SPELONK Natuurbeleven van 
Ineke Jansonius op dit moment in Wageningen de enige licentiehouder is. 
 
Peuters in het Wild is opgezet om 

• peuters de gelegenheid te geven de natuur te ontdekken via spelen 

• Peuters te laten ervaren dat het fijn is om in de natuur te zijn 

• ouders ideeën aan te dragen hoe ze van een bezoek aan bos of park meer kunnen maken dan 
"wandelen" 

Daarnaast komen ouders omdat: 

• het gezellig is omdat er ook andere ouders en kinderen zijn 

• ze graag een ontspannen activiteit doen met hun kind 
 
Peuters in het Wild streeft daarnaast naar: 

• een pauze/picknick met gezonde producten. We drinken kruidenthee of water en eten biologische 
groente en fruit. Hier kan vanaf geweken worden als dit bij het thema past, maar ook dan probeer ik 
zoveel mogelijk biologisch en zo min mogelijk geraffineerde suiker te gebruiken.  

• zoveel mogelijk gebruik maken van restmateriaal of spullen die de meeste mensen thuis hebben. Dit 
beperkt de afvalstroom en het energiegebruik bij de productie van het materiaal en maakt het 
eenvoudig dingen zelf te herhalen. 

 
Voor de kinderopvang bied ik de leukste programma's, die ik met ouders heb gedaan, aan. In overleg is een 
ander thema mogelijk, bijvoorbeeld als dat beter aansluit bij een project dat op de locatie loopt. 
Vaste onderdelen van ieder ochtend zijn: 

• Begroeting door Mina Muis 

• Pauze met thee/water en fruit  verzorgd door SPELONK, tenzij anders afgesproken 

• Afscheidsliedje van Mina Muis 
 
De kosten bedragen 90 euro voor 1-1,5 uur en maximaal 25 peuters + begeleiders. Ik adviseer de groep niet 
groter te maken dan de omvang van één vaste peutergroep (14-16 kinderen). Op één locatie is 2 keer een half 
uur tot 3 kwartier voor een halve groep mogelijk. Dit is inclusief de voorbereiding en beschikbaar stellen van 
materialen. Fruit/drinken in de pauze in overleg. Voor grotere groepen en/of een andere tijdsduur kan een 
offerte op maat gevraagd worden.  
De kinderopvang draagt zorg voor het vervoer naar de buitenlocatie, een in overleg af te spreken bos of park. 
De kinderopvang  blijft verantwoordelijk voor de kinderen en zorgt voor gekwalificeerde leidsters, minimaal 
zoveel als er op de locatie op de groep werken. 
De kinderopvang brengt de ouders vooraf op de hoogte, zodat zij de kinderen geschikte buitenkleding (warm 
genoeg, bescherming tegen zon/regen/teken) en een extra droge broek mee kunnen geven.  
Peuters in het Wild zorgt vooraf voor voorlichting over bescherming tegen teken. Hiervoor heb ik een 
ouderbrief beschikbaar. 
Peuters in het Wild is voor kinderen van 2 en 3 jaar.  
 
De landelijke organisatie heeft een selectie van de thema's van Peuters in het Wild als lespakket beschikbaar. 
Kinderopvanglocaties kunnen deze via de webwinkel aanschaffen om met eigen medewerkers uit te voeren.  



De thema's zijn: 
 
Beestjes zoeken 
 
Na een inleidend verhaaltje over kleine beestjes in het bos gaan we op zoek naar kleine beestjes, onder dood 
hout, tussen de bladeren op de grond en in de struiken. We zetten alle beestjes weer terug. Daarna maken we 
een huisje voor kleine beestjes of maken we zelf een beestje van materiaal uit het bos. Ook kunnen we kruipen 
en springen als verschillende dieren. 
 
Blote voetenpad 
 
Na een inleidend verhaaltje over een muis die geen schoenen heeft gaan we materiaal verzamelen voor een 
blote voetenpad: takjes, dennenappels en dood blad. Eventueel andere dingen die los voorradig zijn zoals 
eikels, beukennootjes of dennentakken. Aan het eind maken we een pad door de verschillende materialen 
achter elkaar op het zand te leggen. Het pad eindigt met een ondiepe bak met water. De schoenen gaan uit en 
de kinderen lopen er zo vaak als ze willen overheen. Na afloop ruimen we het pad voor zover nodig op. 
 
Bobbi in het bos 
 
Bobbi gaat met zijn moeder en knuffel naar het bos en loopt over een boomstam, speelt verstoppertje, zoekt 
paddenstoelen, verzamelt bladeren. Het verhaal nodigt peuters uit om zelf op ontdekking te gaan. Goed kijken 
naar de verschillende vormen van de paddenstoelen en bladeren verzamelen om mee te knutselen in het bos 
of op de opvang zijn onderdeel van het programma. Dit is een thema voor de herfst, het leukst kort na de 
herfstvakantie. 
 
Dierendokter 
 
Een aantal (knuffel)dieren is ziek. We maken een drankje van vondsten uit het bos in een pan met water. De 
tweede activiteit is bijvoorbeeld een toverstok maken, een web voor een spin maken, een hol of nestje maken. 
 
Kaboutertocht 
 
Langs een route staan kabouters met gekleurde puntmutsen. We gaan de kabouters zoeken als een speurtocht. 
Elke kabouter heeft een spelletje of opdracht voor de kinderen. Hierbij komt het gebruik van alle zintuigen aan 
bod. Opdrachten worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen en het seizoen. De kleuren kunnen 
geoefend worden, de puntmutsen hebben allemaal een andere kleur. 
 
Schat van de boswachter 
 
De boswachter heeft een schat verstopt en die gaan we zoeken door het volgen van pijlen. De peuters leren 
wat een pijl is en hoe deze gebruikt kan worden. Als we de schat gevonden hebben gaan we deze bekijken. Aan 
de hand van de inhoud volgen kleine zoekopdrachten in de omgeving van de schat. Tot slot krijgen de peuters 
een eigen blikje om zelf een schat te maken. 
 
Sportdag in het dierenbos 
 
We bewegen door het bos zoals de dieren die we onderweg tegenkomen. Bijvoorbeeld op een been staan als 
een ooievaar, springen als een kikker, door een web lopen als een spin, rennen als een haas, over een 
boomstam lopen als een eekhoorn. 
 
Verjaardag van Muis of Eekhoorn 
 
We vieren de verjaardag van Muis of Eekhoorn met slingers, cadeautjes en taart. Slingers maken we van dingen 
die we in het bos vinden en een cadeautje zoeken we ook ter plekke. Taart maken we van eikels en 
beukennootjes (herfst) of neem ik mee. 
Variant met andere dieren mogelijk.  
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