
Ongemerkt grensverleggend

De kinderen vervelen zich geen moment. Of ze nu vier 
jaar zijn of twaalf, een dagje spelen in het bos met de 
buitenschoolse opvang is superleuk. Ook pedagogisch 
medewerker Cécile Wijne van BSO De Blauwe Teckel in 
Best blikt vol enthousiasme terug; ze zag de kinderen 
spelenderwijs groeien. Wat een uitdagingen!

Op die mooie dag in juli, midden in de zomervakantie, gingen ze met 36 
kinderen en 6 pedagogisch medewerkers naar Het Leenderbos in Leende. ‘Wat 
ze dan allemaal doen? Ik kan het je bijna niet vertellen. Ze zitten achter 
struiken, klauteren in de bomen, zoeken diertjes op laag water, of rommelen 
met zand en bladeren. Eén ding is zeker: het bos biedt oneindig veel uitdaging’, 
aldus Cécile.

Andere setting, nieuwe ervaringen
En dat is wat kinderen pedagogisch gezien nodig hebben om te groeien: ruimte 
en uitdaging. In het bos groeien kinderen zowel fysiek, als sociaal-emotioneel 
en mentaal. Elke BSO van Skon kinderopvang (onderdeel van Kinderopvang 
Nederland) met het accent ‘natuur & techniek, kan daarom een dag met de 
Natuurbus mee naar het bos. Een concept dat het Skon samen met 
Staatsbosbeheer heeft ontwikkeld.

Cécile: ‘Het bos is zo’n prachtige speelruimte. Hier kunnen ze experimenteren, 
grenzen verkennen en leren risico’s inschatten. Zo hoorde ik dat een meisje heel
beslist tegen een ander kindje riep: Ik ga niet in die boom klimmen hoor! Goed 
zo, dacht ik bij mezelf, geef je grens maar aan! Dit soort ervaringen zijn goed 
voor het zelfvertrouwen.’ Bovendien is er een andere  groepssamenstelling. 
‘Ook noodgedwongen met andere kinderen spelen, levert weer nieuwe 
ervaringen op. En wat dacht je van het natuurlijke speelmateriaal? Het 
programma van Natuursprong weet ze goed te prikkelen.’

Bewust de natuur beleven



Na een ronde met uitleg en leuke verhalen van de boswachter, is er voor elk 
kind wat wils. De groep varieert immers van 4 tot 12 jaar. De kleintjes gaan 
‘schilderen met de natuur’, een geliefd kleuteronderdeel binnen het 
Natuursprong spelletjesprogramma. Cécile:  ‘Ik vind het een prachtige manier 
om ze bewust de natuur te laten beleven. Voordat ze kunnen gaan ‘schilderen’, 
moeten ze het materiaal verzamelen. Goed voor de zintuiglijke beleving. Als de 
kinderen bijvoorbeeld vier takken voor een lijst mogen zoeken, zie je ze kritisch 
wikken en wegen. Welke takken wel en welke niet?! En welk dennenappeltje of 
blaadje mag ín het schilderij?’ Natuurlijk is er de regel om alleen losliggend 
materiaal te gebruiken. ‘We hebben op zo’n dag weinig regels, maar respect 
voor de natuur is er wel één. En ook zorgen hebben voor elkaars veiligheid.’ 

Avontuurlijk en vrij spelen
Voor de grotere kinderen wordt er door de spelleiders een hangbrug gemaakt. 
‘Je ziet ze gewoon genieten van die mega uitdaging. Een paar stoere jongens 
zitten zo in de hoogste boom.’ Naast de behendigheidsspelen zijn ook de 
verstop- en  speurspelletjes leuk. Voor sommige kinderen is het oneffen terrein 
letterlijk vallen en opstaan. ‘Maar ook een spel dat wij normaal op het 
schoolplein spelen is in het bos héél anders. De kinderen herhaalden het spel 
eindeloos; op school waren ze er allang mee gestopt. In de natuur hebben ze 
alle ruimte. Eindelijk eens niemand die Pas op! of O jee, voorzichtig! roept. Wat 
een vrijheid!’  

Anderen zoeken meer de emotionele vrijheid: ze verdwijnen graag uit het zicht.
Bij het vrij spelen leven ze lekker hun eigen fantasie uit. Cécile: ‘Op een gegeven
moment zag ik een paar pretoogjes door de struiken heen. En een stukje 
verderop vier jasjes aan een kapstok-tak hangen. Zo leuk!’ En in de verte zag 
Cécile twee meiden hoog in de boom zitten  kletsen. ‘Zeg nou zelf, boven in een
lounge-boom chill je toch heel anders dan op een muurtje op het schoolplein?! 
Toen de tijd om was kwamen de kinderen letterlijk overal vandaan…’ 
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