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Tuur Natuur wil je supergraag mee naar buiten nemen
Het is een veelgestelde vraag, een vaak gebruikt excuus.
Op dit moment is het zacht weer buiten maar het is zeer vochtig. De bodem is nat, de speeltoestellen
vol waterdruppels.
Zo kunnen de kinderen niet buiten spelen. Ze worden er alleen maar helemaal vies onder.
Inderdaad, ik kan je geen ongelijk geven.
Maar van een dagelijkse portie verse lucht herleven we allemaal.
Het is belangrijk voor het algemeen goed gevoel dat een portie buitenlucht elkeen ten goede komt.
Daar zijn reeds veel wetenschappelijke artikels over geschreven.
Ook voor de kleinsten is dit een verlangen en een must. Een kwartier in de buitenlucht geeft al een
hele dosis aan de noodzakelijke vitamine D.
Wat heb je nodig om in deze weersomstandigheden, eigen aan de najaars -en voorjaarsmaanden
buiten te gaan met de allerkleinsten?

De stappers mee op stap
Materiaal: een goede regenbroek en laarzen zijn onontbeerlijk materiaal voor fijn buitenplezier!
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Volgorde van aandoen om snel naar buiten te kunnen
•
•
•
•
•
•

Handschoentjes aan
Jasje aan
plooi de broekspijpjes netjes naar opzij zodat het geen frommeltje is en trek de kousjes over
het broekspijpje
doe het plastieken broekje aan
doe de laarsjes aan
mutske op en sjaaltje aan
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Figuur 1: beginsituatie

Figuur 2: sokjes over het broekje

figuur 3: plastiek broekje aan
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Figuur 4: laarsjes aan

Ook niet stappertjes zijn graag buiten:
Belangrijk bij de niet-stappertjes is dat ze het warm genoeg hebben. Deze kleintjes hebben in deze
seizoenen minder beweging bij het buitenkomen dan hun vrienden de stapperkes.
Ik geef je graag enkele mogelijkheden en tips mee om ook hen mee buiten te nemen.
• Doe een ruimere warme slaapzak aan zonder mouw over het jasje. Een ruimere slaapzak geeft
de mogelijkheid om het kindje nog te kunnen vastriemen in een buggy of in een kinderstoel.
• Gebruik voorgemaakte winterpakjes met handjes en voetjes
• Zet de kindjes in allerlei materiaal dat een droge bodem heeft:
- Een reisbedje
- Een kinderstoel
- Een buggy
- Een curverbakje
- Een bolderkar
Wees steeds allert en doe aan risico-analyse! Hou het steeds veilig voor iedereen!

In de bolderkar
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In de curverbak

in de buggy
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In de kinderstoel

Tijdsbesteding
Ik hoor het reeds, en ik geef je gelijk.
Het duurt wel even voor iedereen klaar is om mee naar buiten te gaan.
Ik deel je graag mijn ervaring.
- Neem al het materiaal dat je nodig hebt klaar: jassen, handschoenen, mutsen, sjaals,
plastiek broekjes, laarsjes.
- Leg/zet het zo dicht mogelijk bij jou of klaar buiten (hou het droog) en zorg dat de anderen
er niet mee gaan lopen. Gebruik bijvoorbeeld verschillende bakken hiervoor.
- Zet voor de allerkleinsten ook dat klaar wat je zal gebruiken om hen mee in naar buiten te
nemen
- Als veel kindjes mee naar buiten moeten dan begin ik met iedereen reeds zijn jasjes aan te
doen alvorens aan de plastiek broekjes te beginnen. Want eens daarmee gestart wil
iedereen zo snel mogelijk naar buiten.
- Doe nadien bij iedereen de plastiek broekjes aan
- Bedenk een plek, dichtbij de buitendeur om de plastiek broekjes aan te doen.
- Zet je zelf in het deurgat. Zo kunnen kindjes die nog niet klaar zijn niet buiten en kindjes
die klaar zijn niet weer binnen.
- Kleed eerst de kleinsten en zet ze buiten op een veilige plek.
- Kleed nadien de stappers: de stappers gaan immers onmiddellijk spelen en zo ben je
sneller mee buiten om het toezicht te verzekeren.
- Zijn de kleintjes onrustig, zorg er dan voor dat ze je kunnen zien zodat ze zich niet onveilig
of alleen hoeven te voelen.
Het is een beetje uitzoeken wat voor jou groep het beste past en gaat, maar eens je je volgorde
gevonden hebt zal je merken dat buiten komen niet mee onoverkomelijk blijkt.
Ook al heb je geen grote buitenruimte, het natuurlijke daglicht, de zuivere buitenlucht, het lichte
briesje op de wang zorgt voor een welkome afwisseling, blozende wangen en een gezonde eetlust en
slaap nadien. Je zal merken dat kinderen er blij van worden.
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