
SPELONK Natuurbeleven voor de BSO 
 
 
 
Programma-aanbod 
 
Voor de BSO bied ik de volgende activiteiten aan: 

• kabouterspeurtocht (4-6 jaar) 
Deze activiteit bestaat uit een speurtocht langs 10 kabouters die in het bos staan. Elke 
kabouter nodigt de kinderen uit voor een spelletjes of korte opdracht. De spelletjes zijn 
afgestemd op het seizoen, het gebruik van verschillende zintuigen en de leeftijd van de 
kinderen. 

• de verjaardag van ....... (een dier naar keuze) (4-6 jaar) 
We maken cadeautjes, slingers, een verjaardagstaart en doen veel spelletjes 

• Dierenspeurtocht  (7-10 jaar) 
Deze activiteit bestaat uit een speurtocht met onderweg spelopdrachten om je te 
verplaatsen in het leven van het gekozen dier. Keuze van het dier in overleg, bijvoorbeeld 
eekhoorn, vos, wolf. Bij de wolf veel groepsspelen, omdat het een roedeldier is. 

• Heksen of tovenaars (6-10 jaar) 
Tijdens deze activiteit oefenen kinderen vaardigheden van een heks of tovenaar. Wat kun je 
eten? Hoe hoor je dieren ’s nachts naderbij komen? Hoe maak je een toverdrank? 
Opdrachten zijn afgestemd op leeftijd en seizoen. De winter is minder geschikt voor deze 
activiteit. 

• Kunst (6-12 jaar) 
Met wat boomschors, blad en steentjes verandert een pad in een rivier met boten. 
Gekleurde bladeren, bessen, eikels en kastanjes zijn fantastisch materiaal om een mozaïek 
mee te maken. Tijdens deze activiteit gaan we struinen op zoek naar materiaal en een mooie 
plek voor een kunstwerk in de natuur. Natuurlijk gaan we het kunstwerk ook maken en 
krijg  je een foto als herinnering. 

• Natuurspelen (6-12 jaar) 
Sluipen als een vos, motten vangen als een vleermuis, speuren naar dingen die echt niet in 
het bos thuis horen of als een wijze boswachter de bomen van je bos onderzoeken. Er zijn 
heel veel spelen in het bos mogelijk, waarbij je actief bezig bent en ook nog iets van de 
natuur leert. Voor deze activiteit ga ik op zoek naar spelen die bij de leeftijd en interesse van 
de kinderen passen. Actief of iets rustiger, uitdagend en stoer of stevig met de voeten op de 
grond. Dat mag je zelf aangeven. Het kan ook met spelen die zijn gericht op samenwerking. 

• Oervolk Stoervolk (6-12 jaar) 
Ergens in de bossen ligt het dorp van het Stoervolk. De mensen leven daar van de natuur. De 
kinderen gaan naar de oerschool. Daar krijgen ze les in eetbare planten, in wolfshonden 
verzorgen, hutten bouwen, in speren maken en boogschieten. Spelletjes doen ze met takken, 
dennenappels en eikeltjes. Ze hebben het hartstikke gezellig daar bij het Oervolk. Wil je ook 
zo leven? Je moet er wel een beetje stoer voor zijn! Het pakket Oervolk Stoervolk bestaat uit 
25 mooi geïllustreerde opdrachtkaarten. De opdrachten zijn geschikt voor kinderen tussen de 
zes en twaalf jaar. Ze zijn bijvoorbeeld erg leuk voor een schoolreisje of BSO uitstapje.  
 

 
In overleg zijn andere opties mogelijk. 
 
 
  



Voorwaarden 
 
Voor de activiteiten gelden de volgende voorwaarden: 

SPELONK natuurbeleven neemt geen aansprakelijkheid op zich voor ongelukken, tenzij grove nalatigheid ten 
laste kan worden gelegd. De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de BSO. 

De BSO zorgt voor extra begeleiders, zodat de opdrachten goed uitgevoerd kunnen worden en de 
verantwoordelijkheid voor de kinderen genomen kan worden. 

(Maximaal) aantal kinderen is afhankelijk van het aantal begeleiders en het programma en wordt in overleg 
vooraf vastgesteld. 

De BSO zorgt voor vervoer naar de afgesproken plek en eten en drinken. 

Mocht het slecht weer zijn, dan wordt de activiteit afgelast of verzet naar een reservedatum.  De beoordeling 
van het weer ligt bij de BSO en mag op de ochtend zelf plaatsvinden. Vanaf code oranje wordt het echt 
gevaarlijk en last ik de activiteit zelf af. De codes worden meestal vanaf twee dagen van tevoren gegeven. 

Mocht ik ziek zijn of door onverwachte persoonlijke omstandigheden verhinderd zijn, dan verplaatsen we de 
activiteit naar de reservedatum. Is er geen reservedatum, dan gaat de activiteit niet door. 

Bij andere redenen voor annulering vraag ik een vergoeding van 10 euro voor de administratiekosten. 

De BSO wijst de ouders van de deelnemende kinderen en de begeleiders op de noodzaak om 's avonds op 
teken te controleren. Hiervoor kan een brief aan de ouders geleverd worden. 

De BSO geeft mij de gelegenheid om een poster van SPELONK Natuurbeleven op te hangen en/of de kinderen 
informatie mee te geven. 

De rekening kan na afloop per bank betaald worden. 

Tarieven 

Voor deze activiteiten hanteer ik de volgende tarieven (voor groepen van maximaal 25 kinderen): 

Voor 1,5 uur (kleuters): 90 euro 
Voor 2 uur: 125 euro 
Voor 3 uur: 175 euro 
 
Bij afname van meerdere vergelijkbare activiteiten is korting bespreekbaar. 
Extra kosten voor gebruik van bijvoorbeeld een locatie met voorzieningen of een terrein waar een 
gebruiksvergunning gevraagd wordt (b.v. scouting, evenementenvergunning Utrechts Landschap) worden 
bovenop het uurtarief in rekening gebracht. Deze kosten worden bij het maken van de afspraken opgegeven.  
Materiaal zit bij de prijs inbegrepen, activiteiten waarbij veel materiaal gebruikt wordt kunnen iets duurder 
zijn. 

Aanbod via Natuur is een Feest 

Ik ben aangesloten bij Natuur is een Feest.  U kunt ook boeken via Natuur is een Feest. 
Voor Wageningen e.o. ben ik op dit moment de eerste uitvoerder. Bij een activiteit die 
geboekt is via Natuur is een Feest, zal Natuur is een Feest proberen een vervanger te 
regelen als ik ziek ben. Mocht dit niet lukken dan wordt de activiteit afgelast of 
verplaatst. 
U kunt hiervoor kiezen uit het programma-aanbod van Natuur is een Feest. Dit kunt u 
vinden op: 
https://www.natuuriseenfeest.nl/kinderopvang-kinderactiviteiten 



 
Voor boekingen via Natuur is en Feest gelden de tarieven van Natuur is een Feest  
 
De BSO zorgt zelf voor vervoer, extra begeleiding en eten en drinken. 
 
Voor boekingen via Natuur is en Feest gelden de voorwaarden van Natuur is een Feest. Voorwaarden van 
SPELONK Natuurbeleven zijn aanvullend. 
 
 
Jongere kinderen 
 
Voor jongere kinderen heb ik de informatiefolder Peuters in het Wild Wageningen  -  Aanbod voor de 
kinderopvang. 
 
 
 
 


